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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 2 februarie 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a ales luni, 2 februarie, prin vot secret cu bile ( 311 voturi pentru, 10 împotrivă) 

componenţa Biroului permanent pentru prima sesiune ordinară a anului 2015. Astfel, au fost aleşi: 
- Vicepreşedinţi: Rodica Nassar, Florin Iordache, Petru Gabriel Vlase (Grupul parlamentar al PSD) şi Dan 

Ştefan Motreanu (Grupul parlamentar al PNL); 
- Secretari: Ion Marcel Ciolacu şi Laurenţiu Chirvăsuţă (Grupul parlamentar al (PSD), Cristian Buican 

(Grupul parlamentar al PNL) şi Nicolae Mircovici (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale); 
- Chestori: Mircea Gheorghe Drăghici (Grupul parlamentar al PSD), Ioan Balan (Grupul parlamentar al PNL), 

Steluţa Gustica Cătăniciu (Grupul parlamentar al PC-PLR) şi Seres Denes (Grupul parlamentar al UDMR). 
 

Au fost desemnaţi, de asemenea, liderii grupurilor parlamentare după cum urmează: Marian Neacşu (Grupul 
parlamentar al PSD), Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL), Mate Andras (Grupul parlamentar al UDMR), 
Bogdan Ciucă (Grupul parlamentar al PC-PLR), Ştefan Burlacu (Grupul parlamentar al PP-DD) şi Varujan 
Pambuccian (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale). 

În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a luat act de vacantarea a două locuri de deputat, ca urmare a demisiei din 
Parlament a domnului Ioan Adam (19.01.2015, Circumscripţia electorală Braşov), respectiv a domnului Miron 
Mitrea (2.02.2015, Circumscripţia electorală Vrancea). 
 

Prim ministrul Victor Ponta a prezentat, în aceeaşi zi, în faţa Camerei Deputaţilor, o Declaraţie privind 
priorităţile de guvernare în prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015. Prezentarea făcută de şeful 
Executivului s-a referit la politicile sociale, domeniul economic şi fiscal, sănătate, educaţie şi agricultură, absorbţia 
fondurilor europene, taxarea resurselor naturale, protecţia mediului, independenţa energetică şi politica regională. 

La dezbateri au participat deputaţii: Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL), Marian Neacşu (Grupul 
parlamentar al PSD), Borbely Laszlo (Grupul parlamentar al UDMR), Daniel Fenechiu (Grupul parlamentar al PP-
DD), Varujan Pambuccian (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Virgil Guran (Grupul parlamentar al PC-
PLR) şi Remus Cernea (deputat neafiliat).  

 
 

*** 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 3 februarie 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 3 februarie, următoarele acte normative: 
Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 1/2015), în urma demisiei deputatului 

Ioan Adam (238 voturi pentru, 2 împotrivă); 
Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 4/2015), în urma demisiei deputatului 

Miron Tudor Mitrea (237 voturi pentru, 1 împotrivă); 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Spre o economie circulară: un 
program „deşeuri zero” pentru EuropaCOM (2014) 398 (PH CD 71/2014) (245 voturi pentru, 2 abţineri); 

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor : Progresele înregistrate în ceea 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2015  
săptămâna  2 – 6 februarie 2015   

 

3

ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM(2014) 634 final (PH CD 5/2015) (247 voturi pentru, 1 
împotrivă, 2 abţineri); 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 72/2014) (253 voturi 
pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere); 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 419/2014) – lege ordinară (251 voturi pentru, 2 împotrivă, 
1 abţinere); 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 469/2014) – lege ordinară (258 
voturi pentru, 1 împotrivă); 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 441/2014) – lege ordinară (258 voturi 
pentru, 1 împotrivă). 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitare a activităţii operatorilor economici cu capital 
de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la 
anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 442/2014) -
 lege ordinară, a fost retrimis la Comisia pentru industrii şi Comisia pentru politică economică în vederea redactării 
unui raport suplimentar. 

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 
436/2014) -lege organică, a cărui dezbatere a început în sesiunea ordinară trecută, acesta a fost amânat de la 
dezbatere timp de o săptămână. 

 
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor şi Senatul, întrunite în şedinţă comună, au adoptat, cu majoritate de 

voturi, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr.18/2013 privind 
constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind 
legile electorale (362 voturi pentru,3 abţineri). 

A fost adoptat şi proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr.26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre 
Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova (362 voturi pentru,  1 abţinere). 

De asemenea, Parlamentul României a adoptat Hotărârea privind demisia directorului Serviciului Român de 
Informaţii, domnul George Cristian Maior, prin care a luat act de vacantarea acestei funcţii (362 voturi pentru, 1 
abţinere). 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2015 
(Situaţia cuprinde datele la 6 februarie 2014) 

                       

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 739 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 13 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 3

3 

– votate  3 

             din care: - înaintate la Senat      0 

                            - în procedura de promulgare 3 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 0 

– la vot final 0 

2) Se află în proces legislativ 738 

a) pe ordinea de zi 236 

b) la comisii  470 

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

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

13 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 38 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 38 

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

 
 

     Cele 3 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         3 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                             din care: 
     3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
  
 
 
  
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 12 legi, din intiativele legislative adoptate in sesiunea septembrie-
decembrie 2014. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de marţi, 3 februarie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 234 

        din care: - în dezbatere 
234

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               3  

3  

   - votate 3
         din care: - înaintate la Senat 0 
                        - la promulgare 3 
                        - respinse definitiv 0 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
 ▪ Cele 3 iniţiative legislative votate privesc: 
            3 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                din care: 
            3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 2 – 6 februarie 2015 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

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

1.  PL-x 419/2014 - Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 

2.  PL-x 469/2014 - Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr.54/2014 privind 
modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu 
anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură 
 

3.  PL-x 441/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2015 
( situaţie la data de 6 februarie 2015 ) 

 
 

 
 
 

În şedinţa din data de 28 ianuarie  2015 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2015, care  cuprinde 128 de 
proiecte de legi.  

Dintre cele 128 de proiecte, 68 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 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

3 0
- pe ordinea de zi a 
plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

0

1

0

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

2

0

0

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

65 30
- pe ordinea de zi a 
plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

 
18

45
0

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

0

2

0
Total  30  64  4

Total general: 68 30 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  06  februarie  22001155)) 
 
 
 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 
mijloace electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(206/Rs/ 2014) 

2 

PLx 
240/2014 

 
 

L 
231/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării unei reduceri a nivelului accizelor faţă de nivelul 
standard pentru motorina utilizată drept carburant pentru 
transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv 
transportul public local de călători. 

S - Adoptat pe 
28.04.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare cu un 
amendament 
admis, depus pe 
30.09.2014 
(481/R/ 2014) 

3 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri bugetare în legătură cu activitatea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului. (poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor 
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent cît 
mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din titluri 
executorii. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON  
  

Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 27.11.2014 
(536/R/ 2014) 
 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
- Cameră decizională: CD 

4 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  
(poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, precum şi  la ăncheierea şi executarea 
contractelor de schimb. 
 
 
 
 

S  - Adoptat pe  
18.04.2011 
 
CD - OZ Plen  
IND şi JUR  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 
(544/R/ 2014) 

5 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, în vederea 
clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura o 
transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor 
de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  a Directivelor 
97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale Parlamentului 
European şi ale  Consiliului şi a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”) , din 
perspectiva consolidării acestor reglementări, în raport cu 
răspunderile care revin României în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe  
03.06.2014 
 
CD - OZ Plen  
IND 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 
(539/R/ 2014) 



 
3

Nr. 
crt 

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

6 

PLx 
482/2014 

 
L 

457/2014 

Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării 
dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 41/1998 
până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4 stabileşte 
actualizarea taxelor în lei datorate de persoanele fizice şi 
juridice române pentru procedurile legale de protecţie a 
obiectivelor de proprietate industrială, la nivelul cursului 
valutar al BNR, actualizare care va opera începând cu anul 
2017. 
 

S  - Adoptat pe  
01.10.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG şi IND 
 

Raport de 
adoptare cu un 
amendament 
admis, depus pe 
02.12.2014 
(542/R/ 2014) 

7 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
(poz. I-b-48) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - OZ Plen   
BUG 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 04.12.2014 
(549/R/ 2014) 

8 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie 
termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului şi 
al necesităţii asigurării consumului de energie electrică. 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - OZ Plen  
BUG şi MUN  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 08.12.2014 
(557/R/ 2014) 

9 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism. (poz. I-b-47) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi 
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de supraveghere în 
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG şi JUR  

Raport de 
adoptare în parte 
a Cererii de 
reexaminare, 
depus pe 
10.12.2014 
(564/R/ 2014) 



 
4

Nr. 
crt 

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

10 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. I-b-57) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 
CD - OZ Plen  
IND 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe15.12.2014 
(573/R/ 2014) 

11 

PLx 
436/2014 

 
L 

567/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2008 - Codul silvic. (poz. I-b-42) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe  
17.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
AGRI,  JUR şi 
MED 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse, depus 
pe 15.12.2014 
(575/R/ 2014) 

12 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 
din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că funcţia 
de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei 
Române este o funcţie cu rang de secretar de stat. 

S - Adoptat pe  
15.12.2014 
 
CD - OZ Plen  
APAR 
 

Raport de 
respingere a 
cererii de 
reexaminare şi 
adoptare a Legii 
în forma 
adoptată de, 
depus pe 
04.02.2015 
(3/R/ 2015) 

13 

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) 
- 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. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  



 
5

Nr. 
crt 

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

14 

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) 
- 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. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 

15 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

16 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

17 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 



 
6

Nr. 
crt 

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

18 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii 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 

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

19 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
(poz. I-b-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor 
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei 
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii 
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care 
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii, 
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată 
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum 
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă de 
acţionari şi public. 

S  - Adoptat pe 
02.04.2012 
 
CD - Retrimis 
pe data de 
23.10.2012  
ECON şi JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR:  

20 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor economici 
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie şi prin preluarea unor activităţi de 
la Departamentul pentru Energie şi Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, 
pentru asigurarea finanţării activităţii Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
pentru eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de 
stat în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Retrimis 
pe data de  
03.02.2015 
ECON şi  IND 
 pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
17.02.2015 
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Nr. 
crt 

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

21 

PLx  
538/2014 

 
L 

602/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
pentru" Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara" -S.A.  (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - ECON şi  
BUG 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
23.12.2014 

22 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-52) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  Legii 
nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-
free, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG 
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

23 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-55) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

24 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va 
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei 
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea 
fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 



 
8

Nr. 
crt 

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

25 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre care 
amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 

26 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale 
unor operatori economici din industria de apărare 
şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-
bugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni a 
obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la care 
statul este acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
 

27 
PLx 

411/2014 
 

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 

 

CD + S 
 BUG CD + BUG 
S  
pt. raport 
comun  

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2014 
 

28 
PLx 

412/2014 
 

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 

 

CD + S 
 BUG CD + BUG 
S  
pt. raport 
comun  

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2014 
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Nr. 
crt 
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29 

PLx 
467/2014 

 
L 

492/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. I-b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 

30 

PLx 
476/2014 

 
L 

463/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor 
de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de asistenţă 
tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.168/2009 , cu modificările ulterioare. 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - BUG şi 
ADMIN  pt. 
raport comun 

TDR: 
28.10.2014 

31 

PLx 
535/2014 

 
L 

493/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru 
modificarea şi compleatrea 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-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.66/2011privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în scopul 
flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de Ghidul 
aprobat prin Decizia CE  nr.C(21031)9527/19 decembrie 
2013. 

S - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR  pt. raport 
comun 

TDR: 
23.12.2014 



 
10
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crt 

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

32 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi 
în numerar şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată. 
(poz. I-b-56) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuriîn vederea combaterii evaziunii 
fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind 
operaţuinile de încasări şi plăţi în numerar. 

S   - Adoptat pe 
02.12.2014  
 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
TDR: 
30.12.2014 

33 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD - IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
TDR: 
23.12.2010 
 

34 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-40) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere, 
respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009  
al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru pentru exercitarea 
ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a 
Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) 
nr.1072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de 
mărfuri  şi ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 
internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi 
autobuzul şi de modificarea Regulamentului (CE) 
nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i 
revin României în calitatea sa de stat membru al UE. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 
 
CD - IND şi 
TRSP 
 pt. raport 
comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
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35 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor. 
 (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.06.2012 
 

36 

PLx 
190/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice, a 
obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare ambiental-
arhitecturală a construcţiilor, precum şi de amenajare a 
terenului aferent acestor imobile. 

S - Adoptat pe 
07.04.2014 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 
 

37 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.04.2014 

38 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţieinaţionale 
de profil la normele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
JUR  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
14.10.2014 
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39 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 
 

40 

PLx 
474/2014 

 
L 

459/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din 
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi juridice care 
efectuează transport public de persoane cu un autoturism 
fără respectarea prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - IND. şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

TDR: 
28.10.2014 

41 

PLx 
475/2014 

 
L 

460/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din 
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi juridice care 
efectuează transport public de persoane cu un autoturism 
fără respectarea prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

TDR: 
28.10.2014 

42 

PLx 
479/2014 

 
L 

484/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului 
electroenergetic national, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 
MW. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii  
de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 
Energetic Naţional, prin construirea şi operarea 
centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. 
 

S  - Respins pe  
01.10.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 
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43 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile 
judeţului Ilfov. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
 
CD - IND, 
ADMIN  şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
 

44 

PLx 
537/2014 

 
L 

596/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare 
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea OUG nr.47/2013 privind unele 
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direct finanţaţi din fondurile externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în 
domeniul ex-ISPA  din sectorul transporturi, aprobată prin 
Legea nr.222/2013. 

 
 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
23.12.2014 
 

45 

PLx 
552/2014 

 
L 

/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor 
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă  aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.94/2014, în sensul că voucherele 
de vacanţă să fie emise în sistemul online doar începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, deoarece în prezent nu există 
posibilitatea tehnică de emitere în acest sistem. 
 

S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - IND. şi 
MUN  
pt. raport 
comun 

TDR: 
30.12.2014 
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46 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. I-b-30) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a sistemului 
naţional de transport, a dreptului de operarea sistemului 
naţional de transport etc., prin încheierea de acte 
adiţionale între autoritatea competentă şi titularii 
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus 
menţionată. 

S  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 
 

47 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere 
a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 

48 

PLx 
103/2013 

 
L 

46/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind 
reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
(poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea 
Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului 
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 
precum şi preluarea activităţii acesteia de către Casa 
Naţională a Asigurărilor de Sănătate a Municipiului 
Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate 
judeţene, după caz. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD –TRSP şi 
SAN 
 pt. raport  
comun 
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 
 

 
49 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
 



 
15

Nr. 
crt 

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

50 

PLx 
394/2014 

 
L 

331/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele 
măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea 
unor măsuri financiare. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Trecerea unor spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii 
în subordinea Ministerului Transporturilor, precum şi 
reglementarea posibilităţii alocării, în anul 2014, din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
ordonatorilor principali de credite, a unor sume pentru 
finanţarea unor cheltuieli din bugetul aprobat. 

S - Adoptat pe 
02.09.2014 
 
CD –TRSP şi 
SAN 
 pt. raport  
comun 
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
17.09.2014 
 

51 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-39)   
- 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 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SĂN   
pt. raport comun

 
 
TDR: 
29.11.2012 

52 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

53 

Plx 
575/2014  

 
L 

487/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (poz. I-b-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin reorganizarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care 
se desfiinţează. 

S  - Adoptat pe 
08.12.2014 
 
CD -  AGRI 
pt. raport  

 
TDR: 
30.12.2014 

54 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. I-b-50) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul 
zootehniei. 

S  - Respins pe 
data de 
09.12.2014 
  
CD -  AGRI  
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 
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55 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-59) 
- 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 - 
DROM  
pt. raport 

 
TDR: 
25.09.2012 

56 

PLx  
551/2014 

 
L 

464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
(poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - ADMIN 
pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 

 

57 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

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

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

58 
PLx 

1/2015 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

CD -  INV 
pt. raport  
 
 
S -  
 
 

TDR: 
11.02.2015 
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59 

PLx  
395/2012 

 
L 

212/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I-b-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD   

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

S - Adoptat pe 
25.09.2012 

 
CD - CULT şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
18.10.2012 

60 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  

(poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul 
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare 
între statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 

61 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative.  
(poz. I-b-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative. 
 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
10.04.2014 

62 

PLx 
193/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.  
(poz. I-b-58) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi 
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.107/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.04.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport 

TDR: 
30.04.2014 



 
18

Nr. 
crt 

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

63 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind 
proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul 
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 
decembrie 2015. 

S - Respins pe 
03.06.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
04.09.2014 

64 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal.  
(poz. I-b-33) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
01.09.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR:  
11.09.2014 
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                                            IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
17.05.2011 
  
S  - OZ Plen 
 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 

2 B 
667/2014 

Proiect de lege privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Înregistrat 
pt.dezbatere 
 
CD - 

- 

3 B 
682/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 84/2014 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România. (poz. I-a-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Înregistrat 
pt.dezbatere 
 
CD - 

- 

4 B 
699/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 85/2014 pentru 
aprobarea unor mãsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale. (poz. I-a-26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Înregistrat 
pt.dezbatere 
 
CD - 

- 
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Nr. 
crt 

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

5 B 
703/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 90/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 
privind piaţa de capital. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Înregistrat 
pt.dezbatere 
 
CD - 

- 

6 B 
5/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
înregistrării în registrul comerţului.  
(poz. I-a-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Înregistrat 
pt.dezbatere 
 
CD - 

- 

7 L 
99/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
07.05.2013 

8 L 
169/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.117/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului.  
(poz. I-a-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
12.03.2014 

9 L 
352/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 16/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 
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Nr. 
crt 

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

10 L 
470/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

11 L 
475/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2014 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme.  
(poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

12 L 
482/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea 
alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind 
transportul pe căile ferate din România, aprobat 
prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2005.  
(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

13 L 
509/2010 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul educaţiei şi cercetării. 
(poz. I-a-27) 
- Reexaminare formulată de Preşedintele României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
 
S  - JUR 
pt.raport 
 
 
 

 
 
 
TDR: 
06.06.2014 
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Nr. 
crt 

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

14 L 
546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

15 L 
584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

16 L 
588/2014 

Proiect de lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels agricol.  
(poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

17 L 
589/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei 
electrice din surse regenerabile de energie.  
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

18 L 
590/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului, precum şi pentru modificarea art.7 
alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.  
(poz. I-a-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - APAR 
 
 
CD - 

Comisia a depus 
raportul-
favorabil cu 
amendamente 
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Nr. 
crt 

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

19 L 
591/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996.  
(poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - MED 
 
 
CD - 

Comisia a depus 
raportul-
favorabil 

20 L 
592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-a-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - JUR 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
25.11.2014 

21 L 
593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

22 L 
594/2014 

Proiect de lege pentru modificarea Decretului-
Lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri.  
(poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
15.12.2014 
 
CD -  
 

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

23 L 
598/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul agriculturii. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 
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Nr. 
crt 

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

24 L 
603/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

25 L 
601/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi. (poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

26 L 
607/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.72/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - OZ Plen 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

27 L 
660/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-28) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport suplimentar 
 
CD - 

TDR: 
29.05.2012 
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Nr. 
crt 

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

28 L 
689/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-a-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 

29 L 
718/2014 

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.  
(poz. I-a-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - CAE şi ECONOM 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
10.02.2015 

30 L 
750/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.80/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi a altor acte normative. 
(poz. I-a-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - BUG 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
17.02.2015 

31 L 
752/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală.  
(poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - JUR 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
17.02.2015 
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Nr. 
crt 

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

32 L 
753/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului 
de finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii în vederea acoperirii 
contribuţiei bugetului de stat la Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat 
la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a 
amendamentului convenit prin Contractul de 
finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la 
Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - BUG 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
03.02.2015 

33 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, in sensul scutirii de impozit a profitului 
investit in echipamente tehnologice folosite in scopul 
desfăşurării de activităţi economice. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

 

34 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie. (poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a 
face posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora 
în toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor 
de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca 
parazăpezi biologice. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

 
CAE 

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

 (la data de 6 februarie 2015) 
 
 
 

 

I.  În perioada   2 - 6 februarie 2015   

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 9 rapoarte.  

       Comisiile permanente au depus  53  avize. 

Cele 14 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  4  

  5 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

     1 
     0 

8  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 464 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   69  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  45  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1493 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 8 

 rapoarte suplimentare 134 107 1 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35 0 

TOTAL     771 725 9 

 



                  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  2 - 6 februarie 2015 

 
 

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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.401/2013 

Propunere legislativă pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă 
sprijin financiar federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, 
precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi – raport comun cu 
comisia pentru agricultură 

19 parlam. 
respinsă de 

Senat 
03.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(5/R din 05.02.2014) 

2 

 
PLx.536/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea  
unor prevederi legale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.02.2015 

Raport de adoptare  
(6/R din 05.02.2014) 

3 

 
Plx.564/2013 Propunere legislativă privind Clarificarea Statutului Pieţei RASDAQ şi al 

Pieţei Valorilor Necotate 

24 parlam. 
respinsă de 

Senat 
03.02.2015 

Raport de respingere  
(7/R din 05.02.2014) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.506/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 

40 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2015 

Raport de respingere  
(8/R din 05.02.2014) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.401/2013 

Propunere legislativă pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă 
sprijin financiar federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, 
precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi – raport comun cu 
comisia pentru buget 

19 parlam. 
respinsă de 

Senat 
27.01.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(5/R din 05.02.2014) 



 
 
 
 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.528/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
28.01.2015 

Raport de respingere 
(1/R din 02.02.2014) 

2 

 
Plx.60/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 

2 dep. 
respinsă de 

Senat 
28.01.2015 

Raport de respingere 
(184/RS din 02.02.2014) 

 
VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 

RAPORT asupra Scrisorii Procurorului General al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la formularea cererii de începere 
a urmăririi penale împotriva doamnei Elena Gabriela Udrea, fost Ministru al 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, care în prezent are calitate de deputat  

 04.02.2015 
Raport de adoptare 
(4/R din 04.02.2014) 

 
VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.430/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.02.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(2/R din 03.02.2015) 

2 

 
PLx.169/2014 Reexaminare – Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea 

nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

Guvern 
adoptată de 

Senat 
03.02.2015 

Raport de respingere a 
cererii de reexaminare 

(3/R din 04.02.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 

30 ianuarie 2015, a 51-a aniversare a Zilei Internaţionale a Nonviolenţei în Şcoli 
 
 

Începând din anul 1964, pe data de 30 ianuarie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli. 
Deşi am mai avut intervenţii pe această temă, consider foarte oportun momentul pentru a readuce în discuţie acest 
subiect. Larg dezbătută în unităţile de învăţământ, trecută chiar în cadrul programelor de dirigenţie, violenţa este 
departe de a fi un fenomen pe cale de dispariţie, ea făcând parte deja, din păcate, din banalul vieţii cotidiene. 

Faptele de violenţă petrecute în şcoală acoperă un spectru destul de larg, de la injurii, ameninţări, hărţuiri, 
instigări, discriminări, până la distrugeri, loviri, furturi, şantaj, incendieri. Cauzele sunt binecunoscute: pleacă de la 
sărăcia care alimentează sentimentele de frustrare refulate în violenţă şi ajung la neputinţa sistemului de a eradica, în 
secolul XXI, acest tip de manifestări. Dintre măsurile implementate, cele mai importante se referă la prezenţa 
psihologilor în şcoli, conştientizarea diferenţei dintre psiholog şi psihiatru, importanţa recurgerii la dialog şi la 
consiliere, atât pentru victime, cât şi, foarte important, pentru agresori. Principalele efecte ale actelor de violenţă din 
şcoli nu sunt de natură materială, ci de natură psiho-afectivă. Astfel, efectele acestor evenimente în care sunt 
implicaţi elevi, cu precădere de liceu, sunt greu de contorizat, dar cu atât mai periculoase. Deseori, în 
comportamentul studenţilor, tineri sau mai puţin tineri, am recunoscut sechelele unor astfel de evenimente violente în 
care au fost implicaţi şi care şi-au lăsat o amprentă puternică pe dezvoltarea lor viitoare. De aceea spun, o dată în 
plus, că este foarte important să le transmitem tinerilor (studenţilor) noştri, odată cu cunoştinţele tehnice specifice 
meseriei pentru care se pregătesc, şi un sistem de valori capabil să le îmbunătăţească relaţia cu ei înşişi şi cu ceilalţi. 
Dacă dascălii ar reuşi, de la învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, pâna la cel universitar şi 
post universitar, să transmită importanţa nonviolenţei în autodezvoltare, atunci oamenii care le-au trecut prin mâini ar 
putea deveni, la rândul lor, nişte părinţi responsabili, capabili să le transmită copiilor lor aceste reguli de bun-simţ a 
căror respectare le va aduce un plus de calitate vieţii. Sunt lucruri care se înlănţuie, fiecare dintre noi fiind o rotiţă 
într-un mecanism complicat, care funcţionează doar dacă fiecare dintre piesele componente merge în sensul corect. 

Violenţa în şcolile din România se încadrează, fără doar şi poate, într-un tablou general amplu, care reflectă 
situaţia mondială în acest domeniu. Pentru că am dezbătut cu alt prilej Raportul UNICEF pe această temă, am să mă 
opresc acum strict la situaţia din judeţul Prahova. În anul şcolar trecut, în intervalul septembrie 2013 – august 2014, 
şcolile din Prahova au raportat o infracţiune la fiecare două zile, ceea ce înseamnă că unităţile de învăţământ din 
Prahova sunt departe de a putea fi considerate sigure. Într-un judeţ cu o populaţie totală de 809.124 locuitori, numărul 
total al elevilor şcolarizaţi în anul şcolar 2013 - 2014, în învăţământul de masă şi special, cu finanţare de la bugetul 
statului, a fost de 112.814. Numărul total de posturi, pe toate formele de finanţare a fost de 9.713,5, ceea ce arată un 
raport între numărul de elevi şi numărul de cadre didactice la limita inferioară a parametrilor prevăzuţi de art. 63 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Deci cauza principală a numeroaselor acte de violenţă petrecute în şcoli sau în 
imediata lor apropiere ar trebui identificată în alt spectru. Pornind de la această analiză, consider că accentul pentru 
reducerea numărului de acte de violenţă în şcoli ar trebui să fie pus pe participarea la activităţi extracurriculare, 
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nonformale, pe existenţa unor alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber, pe crearea unui sistem de 
comunicare reală şi eficientă între unităţile de învăţământ şi comunităţile locale, pe dezbateri, activităţi tematice de 
persuadare, de consiliere psiho-pedagogică a elevilor, a cadrelor didactice, dar şi a părinţilor cu privire la gestionarea 
situaţiilor de violenţă. 

Întorcându-mă la Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoli, aş vrea să readuc în memorie punctul ei de 
plecare: ziua celebrării morţii lui Mahatma Gandhi, asasinat pe 30 ianuarie 1948, cel care a fost iniţiatorul mişcărilor 
de revoltă neviolente. Mesajul principal transmis de Gandhi, “non-violenţa este arma celor puternici”, este un 
mesaj pătrunzator, al cărui înţeles ar trebui să ne ghideze în toate domeniile vieţii noastre, în fiecare zi, nu numai cu 
astfel de ocazii. 
         Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 

 
Criza francului elvețian: politici economice reparatorii sau preventive? 

 
Elveția și-a asumat un risc imens în momentul în care a anunțat că renunță la plafonul de 1,2 franci/euro, nu 

doar pentru că s-a creat o isterie economică și o situație greu de controlat la nivel global.  
  Trăim în capitalism așa că nu putem controla perfect piața și nici fluxul valutar, dar trăim și într-un stat 
democratic, și oricât de mult ne dorim să politizăm această problemă economică, nu avem acest drept. Nu ne 
permitem să creăm iluzii cu scopul de a atrage o parte a electoratului de partea noastră. Nu cred că este just ca statul 
Român să impună un anumit curs, întrucât băncile vor reglementa această problemă la nivel intern, și după cum au și 
făcut deja, vor lua măsuri pentru a atenua impactul asupra clienților, dar și pentru a diminua creșterea ratei de credite 
neperformante. 
 In plus, stabilirea unui curs istoric pentru conversia creditelor in franci elvetieni este o o masura cu efect de 
imploziv, care nu respectă principiile economiei de piață,  poate genera lipsă de predictibilitate în activitățile 
economice și investiționale, chiar falimentul in serie a unor banci, periclitand interesele milioanelor de deponenti 
care au depozite in bancile comerciale.  
  Sunt convins că poziția mea poate părea dură, mai ales că vine din partea unui social-democrat, însă datoria 
statului este în primul rând de a garanta tratament egal pentru toți cetățenii. Așadar, cu toate că există anumite 
grupuri de interese ce fac presiuni asupra legislativului pentru a interveni și pentru a implementa mecanisme de 
protecție pentru cetățenii cu credite în franci elvețieni, acest lucru ar însemna ca statul să acorde tratament 
preferențial unui grup de oameni Desigur, nu voi nega gravitatea situației actuale, însă personal, îmi pun 
întrebarea:“De ce trebuie mereu să venim cu politici reparatorii și niciodată cu unele preventive?” Consider că este 
mult mai util să creăm și să asigurăm un cadru general cât mai echitabil cu putință pentru toți cetățenii ce au credite 
în altă monedă decât cea națională.   
  Așadar, alături de o parte din colegii mei din Cameră Deputaților, am inițiat, inca din luna iunie 2014, o 
propunere legislativă care acordă consumatorilor de credite dreptul de a solicita conversia în lei sau în orice altă 
monedă străină a creditelor pe care le-au contractat în euro, sau în alte monede străine, fără comisioane, costuri 
adiționale sau garanții suplimentare. Susțin această propunere legislativă întrucât nu creează tratamente diferențiate, 
inegale sau discriminări, aplicându-se în mod uniform atât creditelor în curs de derulare, cât și creditelor viitoare si 
respectand totodata principiile stipulate de Directiva europeană nr. 17 din 2014. Astfel, cred că am oferi un cadru 
legal care să protejeze și să corecteze expunerea consumatorilor de credite în valută la riscurile generate de 
fluctuațiile cursului de schimb valutar.  

Adevărul este că această măsură pe care o propunem trebuia să vină din partea BNR cu mult timp în urmă, 
BNR fiind direct responsabil pentru faptul că nu a analizat piață financiară și nu a prevenit o asemenea criză ce se 
răsfrânge asupra sistemului bancar. Șocul francului ar trebui să tragă un semnal de alarmă atât pentru cei îndatorați în 
valută, cât și pentru BNR, întrucât acum situația este încă gestionabilă, însă dacă leul s-ar prăbuși față de euro, ne-am 
confrunta cu o “bombă” națională ce ar afecta întreaga economie a României. Din păcate în acest moment nu există 
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un program care să permită conversia creditelor din valută în lei, însă sper ca o dată cu această inițiativă legislativă să 
reușim să ținem riscul sistemic sub control și să ajutăm cetățenii îndatorați. 
        Dincolo de discuția economică de acum, atât ca om politic, cât și că simplu cetățean prefer oricând o politică 
dreaptă și preventivă în locul uneia preferențiale.   
   

Deputat 
Florin Cristian Tătaru 

 
*** 

 
Bugetul anului 2015, un buget realist și sustenabil 

 
 
 

Stimate Domnule Președinte, 
Stimate Colege, stimați Colegi, 

 
 Așa cum era de așteptat, Guvernul a elaborat, pentru următorul an, un buget care va răspunde nevoilor 
imediate ale oamenilor și care va fructifica potențialul de creștere economică al țării. 
 Având în vedere faptul că România a inregistrat o creștere economică, în 2013, de 3,5%, de altfel una dintre 
cele mai semnificative creșteri din Uniunea Europeană, iar în 2014 economia a înregistrat un avans de cca 2,8%, 
afirm cu încredere că bugetul general consolidat construit pe o creștere economică de 2,5% este atât realist cât și 
sustenabil. 
 Deficitul agreat pentru acest buget nu va fi de maxim 0,9% din PIB așa cum Fondul Monetar Internațional ar 
fi preferat și nici de 1,4% din PIB așa cum Traian Băsescu s-a angajat în 2011-chiar dacă economia sub 
administrarea sa avea un rușinos deficit de 4,3%-, ci Guvernul, în urma negocierilor cu FMI a obținut o înțelegere 
pentru un deficit de 1,8% din PIB. 
 Odată cu prezentarea acestui buget, Guvernul a avut și oportunitatea de a demonta acuzațiile conform cărora 
creșterile efectuate erau pomeni electorale, prin menținerea tuturor acestor măsuri în bugetul următorului an. Așadar, 
în 2015 pensiile vor fi indexate cu 5%, măsura de reducere a contribuțiilor sociale va fi menținută, salariul minim, 
care preluat de actualul Guvern la valoarea de 750 de lei a fost reîntregit și ulterior mărit, va ajunge la 975 de lei în 
ianuarie, respectiv 1050 de la 1 iulie 2015. Printre alte măsuri de echitate socială se numară și dublarea alocației 
copiilor din familiile cu venituri reduse, de la 42 de lei la 84 de lei, cât și a alocației de hrană pentru adulții cu 
dizabilități din centre de plasament, iar alocația de plasament va creăte de la 93 de lei la 600 de lei.  
 Toate aceste drepturi economice și măsuri de susținere a categoriilor defavorizate au fost introduse în buget 
fără ca noi taxe și impozite să fie prevăzute și fără a crește cota unică, așa cum Opoziția a lansat zvonuri pentru a 
distruge încrederea oamenilor în economie.  
  Ținând cont de măsurile de consolidare economică și cele pentru predictibilitatea mediului fiscal întreprinse 
de acest Guvern, cât și de eficiența dovedită, doresc să afirm că am încredere în prim-ministrul Victor Ponta atunci 
când afirmă că  Educația va beneficia de o creștere în valoare de 7,9%, precum și de o mărire cu 10% în două tranșe 
a salariului personalului didactic, Sănătatea va beneficia de o majorare bugetară de 3,2% alături de o majorare a 
salarului personalului aferent cât și al celor din asistență socială, și am încredere că alocarea pentru investiții va 
crește cu 23,8% susținută și de alocările din fonduri europene. 
 Acestea fiind spuse, Guvernul se bucură de votul meu de încredere! 
 
 

Deputat 
Mircea Dobre 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2015  
săptămâna  2 – 6 februarie 2015   

 

12

 
Zonele umede pentru viitorul nostru - alăturaţi-vă nouă 

 
Stimaţi colegi, 2 februarie 1971 reprezintă data semnării „Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă 

internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice”, în localitatea Ramsar (Iran). Zonele umede au fost definite 
ca fiind întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare 
sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime, la reflux, nu depăşeşte şase metri. 

Convenţia Ramsar, la care România a aderat prin Legea 5/1991, este un tratat interguvernamental care 
stabileşte cadrul acţiunilor naţionale şi cooperării internaţionale pentru conservarea şi utilizarea raţională a zonelor 
umede şi a resurselor pe care acestea le oferă. Documentul se înscrie printre primele mari convenţii referitoare la 
conservarea patrimoniului natural.  

Obiectivul declarat al Convenţiei a fost acela de a conserva zonele umede, fauna şi flora care servesc ca 
habitat al pasărilor acvatice, iar pe de altă parte constituie cele mai importante resurse de valoare economică, 
naturală, ştiinţifică şi recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă. 

Alegerea acestor zone, conform Convenţiei, se bazează pe rolul internaţional din punct de vedere ecologic, 
botanic, zoologic, limnologic, hidrologic, ţinând seama de importanţa lor internaţională pentru păsările acvatice în 
toate anotimpurile. Convenţia stabileşte pentru statele părţi, în primul rând, cerinţa de a elabora şi aplica planurile de 
amenajare, astfel încât să se favorizeze conservarea acestor zone prin crearea de rezervaţii şi utilizarea raţională a 
rezervelor lor. 

Până în prezent au fost înscrise pe lista Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor 
Naturale peste 300 zone umede. În România există 89 de zone umede, fiind identificate, de asemenea, 44 de zone de 
importanţă avi-faunistică, cu o suprafaţă totală ce reprezintă 3% din suprafaţa ţării. Pe teritoriul românesc sunt 52 de 
eco-regiuni cu o varietate mare de ecosisteme. 

Cele mai cunoscute zone umede sunt: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Balta Mică a Brăilei. În 
realizarea angajamentelor internaţionale şi pentru constituirea unui regim adecvat de protecţia şi conservarea Deltei 
Dunării a fost adoptată Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, preluând elementele 
din Convenţia de la Ramsar şi UNESCO. 

În judeţul Dolj, există  trei zone umede: zona Bistreţ, zona Calafat-Ciuperceni-Dunăre şi zona de confluenţă 
Jiu-Dunăre.  

 Stimaţi colegi, aspectele negative au avut rol major în înrădăcinarea convingerii că zonele umede sunt locuri 
neutilizabile în starea lor naturală, iar una dintre căile de a le face folositoare a fost desecarea lor. Resursele 
suprafeţelor obţinute au fost exploatate prin tehnici clasice, intensive, de agricultură, silvicultură şi piscicultură.  

 Din timpuri străvechi, oamenii au privit zonele umede cu suspiciune şi teamă.  Cu toate că zonele umede 
erau o sursă valoroasă de peşti, vânat cu pene şi păr, şi diferite specii vegetale (stuf şi plante medicinale), ele erau mai 
des asociate cu malaria, febra tifoidă, hoardele de ţântari şi lipitori şi chiar cu monştrii care găseau un refugiu în 
adâncuri.  

Stimaţi colegi, tema Zilei Mondiale a Zonelor Umede pentru 2015 este "Zonele umede pentru viitorul 
nostru - alăturaţi-vă nouă!" tocmai pentru protecţia şi conservarea acestor resurse naturale, guvernul român 
promovează asigurarea calităţii de patrimoniu natural a zonei umede de interes local, precum şi  promovarea unei 
dezvoltări în corelare cu capacitatea de suportabilitate a acestor resurse naturale. 
 

Deputat 
Ion Călin 

 
*** 

 
Lupta împotriva abandonului şcolar, o datorie a clasei politice 

 
  Nu este un secret faptul că România este pe primul loc în Uniunea Europeană din punct de vedere a ratei de 
abandon şcolar. Este o statistică care ar trebui să ne îngrijoreze şi apoi să ne impulsioneze să facem mai mult pentru 
tinerii care preferă să abandoneze şcoala, din care doar 2% se regăsesc apoi în forme organizate de muncă, restul 
ajungând să-şi rateze viitorul.  Ne situăm pe acest loc ,,fruntaş” cu un procent de 19%, faţă de o medie europeană mai 
mică de 13%, în cazul elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. Pedagogii şi sociologii spun că, în majoritatea 
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cazurilor, de vină este sărăcia. Dar nici şcoala nu este pregătită să-i ajute pe aceşti copii. Prin politici sociale putem 
face ca România să nu mai fie ţara unde un copil din cinci, în anii de liceu, abandonează sistemul educaţional. 
    Pentru asta, Guvernul Ponta a lansat, anul trecut, programul privind transportul elevilor din mediul rural. 
Programul naţional de achiziţionare şi repartizare a unor microbuze şcolare este gândit în favoarea elevilor, ca o 
măsură guvernamentală de facilitare a condiţiilor de învăţământ în mediul rural şi pentru a preveni abandonul şcolar. 
Cu ajutorul acestor microbuze noi, copiii ajung la şcoală în condiţii foarte bune, la timp şi în siguranţă. Este o 
investiţie importantă pe care guvernul o realizează, aşteptată în toată ţara. Am urmărit personal ca solicitările 
administraţiilor locale din judeţul Arad să fie onorate, fără să ţinem cont în niciun fel de criteriul politic. Trebuie să 
înţelegem că aici este vorba despre interesul elevilor, care este foarte important pentru noi, ei însemnând viitorul 
acestei naţiuni. 
   În sensul ridicării calităţii învăţământului dar şi a combaterii abandonului şcolar, Guvernul Ponta a decis să 
acorde din acest an gradaţiile de merit în învăţământ. Asta înseamnă că cei mai buni profesori, câteva mii la nivel 
naţional, vor beneficia de un plus de 25% la salariu. Creşterea salariilor în învăţământ, este un instrument de creştere 
a calităţii actului didactic prin păstrarea şi atragerea oamenilor de valoare în sistem. După ce au fost majorate salariile 
profesorilor debutanţi, se reintroduc şi gradaţiile de merit. 
   O altă măsură de stimulare a scăderii cuantumului abandonului şcolar a fost ca începând cu finele anului 
trecut familiile cu un venit lunar de până la 530 lei de membru să primescă un ajutor de 42 lei pentru fiecare copil, în 
timp ce alocaţiile de stat pentru ceilalţi copii să fie limitate la nivelul actual. 
   Sunt doar câteva din măsurile luate de Guvernul PSD însă, vă cer, stimaţi colegi, ca fiecare în colegiul său 
să-şi intensifice lupta pentru combaterea abandonului şcolar în rândul copiilor.  
   Avem obligaţia ca oameni politici să contribuim decisiv la sănătatea educaţională a naţiunii, să fim pionii 
care impulsionează în mod ferm eliminarea abandonului şcolar într-o ţară în care – se ştie - învăţământul 
preuniversitar este gratuit.  
 

 
Deputat 

Dorel Căprar 
 

*** 
 
 

         Soluţiile la criza francului elveţian se regăsesc într-o mai bună colaborare a tuturor părţilor implicate 
 
 

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor,  
Stimate colege, stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor,  

 
Bine v-am regăsit în această nouă sesiune parlamentară. Ne aşteaptă o agendă încărcată, dar cu iniţiative 

binevenite. Prima mea intervenţie din acest an este referitoare la criza francului elveţian.  
După cum bine ştim cu toţii, criza francului elveţian a apărut ca o consecinţă a deciziei Băncii Centrale a 

Elveţiei de a renunţa la plafonul minim de 1,2 franci/euro. Aceasta a dus la aprecierea record a monedei elveţiene faţă 
de monedele ţărilor europene. Prin urmare, criza francului afectează puternic ţările europene. În ce priveşte situaţia 
concretă din România, francul elveţian a crescut în două zile de la 3.64 lei pe 14 ianuarie la cursul record de 4.72 lei 
în 16 ianuarie. Pentru românii cu credite în franci elveţieni, o rată de 500 de franci s-a majorat în numai două zile cu 
aproximativ 340 de lei.  Nu sunt puţini cei afectaţi de acest şoc. Astfel, avem 75.412 de persoane fizice cu credite în 
franci elveţieni şi care însumează un sold de 8.12 miliarde de lei. În total, finanţările în franci elveţieni reprezintă 
4,5% din soldul total al împrumuturilor din sistemul bancar din România. Dintre acestea, 3,8% sunt contractate de 
populaţie şi 0,7% de firme. 
 Având în vedere amploarea acestor credite, se impune plasarea soluţiilor legislative pentru această criză pe 
primele locuri în ordinea de zi. Dacă depăşim nivelul macrostatistic, observăm că, deşi printre debitori se află 
suficiente persoane cu venituri ridicate care îşi permit rambursarea, totuşi, gradul de îndatorare este mai mare în 
rândul populaţiei cu nivel scăzut. Aproximativ 50% din debitorii creditelor în franci elveţieni au venituri nete lunare 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2015  
săptămâna  2 – 6 februarie 2015   

 

14

sub 1500 lei. Pentru aceştia, criza francului reprezintă o lovitură greu de suportat deoarece le pune în pericol 
subzistenţa. Dacă am face asemănarea cu seism, am putea spune că ei sunt cei mai aproape de epicentru şi cei mai 
expuşi.  
 Pentru a putea veni cu soluţii,  avem nevoie de o deschidere reală la dialog şi o mai bună colaborare a 
actorilor implicaţi: forul legislativ, aparatul guvernamental, BNR, bănci şi clienţi. Este vorba de o tratare cu maximă 
responsabilitate a situaţiei de către fiecare parte şi o asumare corespunzătoare a riscurilor.  Oricât de gravă este 
situaţia, nu trebuie să cădem în capcana unor măsuri radicale de tipul intervenţiei statului prin impunerea conversiei 
în lei la un anumit curs, fără ca băncile să agreeze acest lucru. O astfel de măsură a costat Ungaria nu mai puţin de 11 
miliarde de lei. Croaţia se pare că este la limita infringementului deoarece a îngheţat cursul pentru un an, iar în cazul 
Poloniei, costurile de împrumut pe pieţe externe a crescut cu 15% în contextul discuţiilor despre posibilitatea 
conversiei la alt curs decât cel actual. 

Nu cred că vrem să creăm un blocaj în sistemul financiar bancar. Totul trebuie făcut cu însuşirea 
responsabilităţii de către fiecare actor în parte: bancă, stat, client.  

Avem astfel mai multe soluţii în discuţie şi cred că trebuie să lăsăm libertatea de alternativă. Trebuie însă ca 
toate acestea să le fie prezentate debitorilor mult mai transparent şi, mai ales, să avem şi termene rapide pentru 
aplicarea acestora. De exemplu, câteva bănci au propus negocierea cu clienţii pentru reducerea dobânzilor, astfel 
încât sumele plătite de aceştia să fie mai aproape de cele plătite înainte de explozia francului.  

O altă soluţie este rescadenţarea creditelor în valută cu sprijin din partea statului.  Este vorba de mult hulita 
Ordonanţa 46 din 2014. Aceasta este în vigoare, trebuie doar aplicată de bănci. Dacă aceasta ar fi aplicată acum, 
situaţia de panică în rândul românilor ar dispărea. Este însă nevoie de o mai bună permisivitate din partea băncilor 
pentru o astfel de măsură. 

Stimaţi colegi, consider de bun augur propunerea Ministrului Finanţelor, Darius Vâlcov pentru ridicarea 
pragului maxim la care persoana poate solicita aplicarea rescadenţării, de la 2200 brut la 3000 lei brut. Totodată, se 
propune sprijinirea mai consistentă a debitorilor prin creşterea deducerilor speciale pentru credit de la 900 de lei la 
1500 de lei –ceea ce înseamnă o reducere de 240 a impozitului pe venit. Însă, cea mai importantă îmbunătăţire ce se 
doreşte a fi adusă este ca acordarea creditului fiscal să se facă din luna imediat următoare a rescadenţării, şi nu după 
doi ani cum e în actuala variantă. Aceasta ar duce la creşterea puterii de acoperire rapide a ratelor şi, prin urmare, o 
creştere a atractivităţii pentru bănci şi clienţi de a aplica această măsură. Decalajul de doi ani ar fi creat o scădere a 
ritmului de soluţionare a problemei. Prin contrast, cred că soluţia susţinută de opoziţie prin Legea insolvenţei 
personale nu este viabilă, tocmai din acest motiv. Introduce un interval de timp de 5 ani pentru planul de plată, 
interval de timp mult prea larg pentru rezolvarea problemei financiare, fără a acorda un sprijin real debitorului cu 
venituri mici.  

Aşadar, stimaţi colegi, vă invit să luaţi în considerare toate aceste argumente atunci când aceste soluţii vor fi 
dezbătute, astfel încât deciziile pe care le vom lua să fie eficiente, să lucreze atât în sprijinul economiei generale, cât 
şi al românilor strâmtoraţi de credite. 

Vă  mulţumesc! 
 

 
Deputat 

Andrei Valentin Sava 
 

*** 
 

Biserica trasează direcţii bune în viaţa copiilor noştri 
 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Din ce în ce mai des este blamată, global, Biserica, fie ea ortodoxă sau catolică, pentru unele derapaje 

comportamentale şi particulare ale unor preoţi. De multe ori, aceste fapte negative îi ţin la distanţă pe mulţi dintre 
români, precum şi pe copiii acestora nu doar de divinitate, ci şi de rolul pe care Biserica îl poate juca în viaţa unora 
dintre noi. Din păcate s-a ajuns aici şi din cauza goanei după senzaţional sau de faimă a mijloacelor media. Nu ţin să 
mă erijez în postura de avocat al nimănui, însă, permiteţi-mi să mă refer în această declaraţie la funcţia educativă 
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exercitată de preoţi, de care se bucură o mare parte dintre minori. Cu toţii avem cunoştinţă de problemele, provocările 
şi neajunsurile din domeniul educaţiei din ţara noastră, mai ales că acestea se răsfrâng asupra copiilor noştri. Copiii 
României nu sunt doar cei din familia mea, sau din familiile dumneavoastră, sau cei pe care îi vedem prin mall-uri, 
cinematografe, cafenele sau pe la restaurante. Majoritatea copiilor din România sunt cei de la sate, ale căror familii 
au mari probleme să le asigure hrana, îmbrăcămintea şi rechizitele. Din nefericire, mare parte dintre aceşti copii ajung 
să muncească în gospodăriile familiei, cot la cot cu părinţii şi bunicii lor, pentru a-şi asigura traiul. Aşadar, pentru 
nevoile spirituale şi chiar pentru o educaţie temeinică şi sănătoasă nu prea mai este timp, având în vedere că părinţii 
sunt solicitaţi mai mereu de diverse treburi pecuniare. O altă mare parte dintre aceşti copii au o situaţie şi mai grea. 
Au rămas acasă doar cu bunicii, sau cu diverse alte rude. �i asta pentru că părinţii lor au fost nevoiţi să plece la 
muncă, în străinătate.  

Conform datelor furnizate de Direcţia pentru Protecţia Copilului, anul trecut, numărul minorilor ai căror 
părinţi lucrau peste hotare atinsese cifra de 83.000 de persoane.  

Din nefericire, onorată asistenţă, trebuie să subliniez şi existenţa acelei categorii, pe care eu o consider de 
departe cea mai obijduită, respectiv cea a minorilor aflaţi în afara sistemului de învăţământ, adică acei copii care fie 
nu au fost niciodată înscrişi la grădiniţă sau la şcoală, fie sunt cei care şi-au abandonat studiile. Conform celui mai 
recent studiu UNICEF, realizat chiar anul trecut în colaborare cu Ministerul Educaţiei, rata abandonului şcolar în 
România este de peste 17%. Pe lângă această cifră alarmantă, trebuie să ţinem cont şi de faptul că numărul acestor 
copii este în creştere.  

Din câte ştiu eu, copiii sunt viitorul nostru, copiii sunt şansa noastră la o ţară mai bună, copiii sunt 
reprezentanţii unei viitoare societăţi de seamă. Dar cum facem să obţinem din copiii noştri nişte oameni de bine, 
demni de laudă, care să ne facă cinste? Dar mai ales cum îi facem să-şi dorească o viaţă mai bună, dar, concomitent, 
şi demnă? Cum îi facem să-şi dorească să devină „cineva”? Cum îi facem să înţeleagă că reuşita lor în viaţă înseamnă 
de fapt reuşita unui popor întreg?! 

Stimaţi colegi, personal consider că toţi copiii au nevoie de sprijinul spiritual al preoţilor din parohiile de care 
aparţin. Deloc în mod deosebit, o parte dintre aceşti minori beneficiază şi de ajutorul material al unor biserici. Există 
mai multe parohii, la nivel naţional, atât catolice cât şi ortodoxe, care le asigură copiilor programe de recreere, dar şi 
de dezvoltare personală, ori de meditaţii gratuite la mai multe materii, o reală reuşită pe care ţin să o salut de la 
această tribună a Parlamentului.  

Entuziasmul cu care majoritatea românilor iau parte nu doar la slujbe, ci şi la activităţile organizate de 
biserici, demonstrează necesitatea sprijinului pe care şi noi, ca politicieni, trebuie să-l oferim pentru aceste demersuri 
lăudabile. Îmi exprim speranţa ca cei care nu sunt de acord cu oferirea de către Biserică a acestor forme de ajutor 
pentru copiii singuri, abuzaţi, săraci, orfani, cu dizabilităţi, să nu mai iasă să blameze asemenea faptele bune în 
spaţiul public şi nici să nu blocheze gesturile de caritate.  

Îmi afirm aici, în faţa dumneavoastră, disponibilitatea de a pleda această cauză ori de câte ori există cele mai 
mici speranţe de reuşită în această direcţie bună deschisă de Biserică, precum şi de a susţine orice iniţiativă 
legislativă care să maximizeze realizarea acestor forme de caritate atât de necesare societăţii româneşti a acestor ani.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihăiţă Găină 

 
*** 

 
Tăierea integrală a pădurilor, o crimă împotriva tuturor românilor 

 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
România a tăiat, anul trecut, 13 hectare de pădure pe oră! Oricum ar suna, să stiţi că nu este nimic altceva 

decât crudul adevăr. Adevăr consemnat chiar de Curtea de Conturi, într-unul din rapoartele sale. După părerea mea, 
stimaţi colegi, situaţia aceasta este mai mult decât critică pentru o ţară ca România care a rămas doar cu 27 % din 
teritoriu împădurit. Prin comparaţie, 47 % din suprafaţa Austriei este acoperită de păduri, respectiv 3,96 milioane de 
hectare! Și vecinii noştri bulgari stau ceva mai bine decât noi şi la acest capitol. Dacă în România se taie pădurile 
după bunul plac al tuturor celor care îşi permit să sfideze cu consecvenţă legile în vigoare, săvârşind acest tip de 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2015  
săptămâna  2 – 6 februarie 2015   

 

16

abuz, în Austria suprafeţele împădurite au crescut în mod constant în ultimile decenii, cu aproximativ 5.100 ha/an. Cu 
alte cuvinte, aproape toate pădurile austriece sunt clasate ca seminaturale, o mare parte din ele fiind catalogate drept 
virgine. La austrieci, jumătate dintre tăierile definitive sunt tăieri de regenerare, de ameliorare a fondului îmbătrânit şi 
de tăieri de mică întindere. Austria a regelementat să se taie doar jumătate din creşterea anuală netă a pădurilor lor. În 
plus, aceştia obţin la export 10,71 miliarde de euro pe cherestea şi 1,21 miliarde de euro din hârtia provenită din 
valorificarea lemnului brut.  

Conform ultimului audit al Curţii de Conturi, la noi au fost valorificaţi, ilegal, 80 de milioane de metri cubi 
de lemn, de pe 366.000 de hectare, în perioada cuprinsă între 1990-2012. Aşadar, la un calcul simplu, din exploatarea 
abuzivă a fondului forestier rezultă un venit de peste 5 miliarde de euro, luând în considerare cel mai mic preţ pentru 
un metru cub de lemn de foc, respectiv 70 de euro.  

La fel de îngrijorător este şi faptul că pădurile din Europa sunt în pericol, după cum arată un raport al 
Comisiei Europene, care avertizează că dezastrele naturale precum furtunile, incendiile de vegetaţie şi secetele vor 
deveni din ce în ce mai des întâlnite. Aşadar, şi schimbările climatice pun şi ele în pericol pădurile din Europa. 
Suprafeţele de păduri se vor reduce drastic, iar unele specii de copaci vor dispărea complet în unele zone din Europa. 
Cu alte cuvinte, nu doar omul va distruge pădurea, ci şi furia naturii se va accentua, pe viitor, din cauza poluării 
accelerate.  

Stimaţi colegi, consider că este de datoria noastră să protejăm ceea ce a mai rămas din aurul verde al 
României. Nu ne onorează deloc faptul că până şi Prinţul Charles se arată îngrijorat de situaţia fondului forestier din 
România. Ar trebui să luăm atitudine şi pentru că Alteţa Sa ne-a mustrat pentru că nu ne protejăm pădurile. Faptul că 
toţi miniştrii Mediului recunosc că rata tăierilor ilegale din păduri este de două ori mai mare decât cea a împăduririlor 
sau a regenerărilor naturale nu ajută fondul silvic cu nimic. Tot fără niciun rezultat rămân şi situaţiile în care s-a 
dovedit că pădurarii au fost complici cu hoţii de lemne. Pentru că au fost prinşi în flagrant delict sau au fost 
descoperiţi de poliţie în urma unor anchete, pentru această complicitate nu li s-au întocmit dosare penale, ci doar li s-
a aplicat o penalizare de 10-15% din salariu primit de la stat tocmai ca să protejeze pădurea.  

Am primit multe sesizări la cabinetul parlamentar pe această problematică spinoasă şi, sunt sigur, că şi la 
ministerul Mediului ajung numeroase plângeri cu privire la furturile de lemn din păduri.  

Orice lege sau prevedere care îndeamnă sau lasă portiţe care permit exploatările masive ale fondurilor 
forestiere trebuie respinse sau corijate. În opinia mea, avem nevoie de îmbunătăţirea cadrului legislativ care să 
stopeze furtul de lemn, exploatările abuzive de către diverşi proprietari, precum şi încurajarea reîmpăduririlor. Cred 
că în această direcţie trebuie să ne concentrăm toate eforturile, indiferent de coloratura noastră politică. Inspectoratele 
Silvice nu pot să înăsprească pedepsele pentru că nu există temei legal suficient de bine fundamentat, astfel încât să 
se poată lua măsurile care se impun pentru curăţarea acestui sistem. Este absolut necesară aprobarea legii de 
modificare a Codului Silvic, pentru că, odată cu această modificare, toate infracţiunile silvice vor fi tratate conform 
Codului Penal, ca orice altă infracţiune. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
 

Priorităţile legislative pentru noua sesiune parlamentară 
 
 
Stimaţi colegi, 
Modificarea legislaţiei electorale, revizuirea Constituţiei sau noua lege a partidelor politice sunt unele dintre 

temele de mare interes pentru agenda cetăţeanului român,  aduse în atenţia publică, începând din 2014 până în 
prezent. 

Această sesiune parlamentară reprezintă un moment prielnic pentru a veni cu mai multe iniţiative care, pe de 
o parte, ţin de competitivitatea economică, de crearea de noi locuri de muncă, iar pe de altă parte de ceea ce trebuie 
făcut pe segmentul social. Creşterea economică, scăderea şomajului, mărirea pensiilor, indemnizaţii, fonduri 
europene, sunt principalele obiective ce se doresc a fi atinse în perioada următoare.  
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Trebuie să le arătăm milioanelor de români care ne-au ales să-i reprezentăm că suntem singurul grup 
parlamentar care dă dovadă de responsabilitate, eficienţă şi transparenţă în realizarea proiectelor sociale, dar şi 
economice pe care aceşti oameni le aşteaptă de la noi. 

După cum ştim, de multe ori, ne-au fost atribuite etichete nedrepte precum " baroni ", " hoţi ", " corupţi ", cu 
o tentă descurajantă pentru cei care muncim aici în Parlament. Drept urmare, dacă dorim cu adevărat să înlăturăm 
aceste apelative şi să facem ca Parlamentul să devină o instituţie apreciată şi respectabilă, trebuie să muncim cu toţii, 
să renunţăm la intrigi şi discuţii, pentru că doar împreună vom putea realiza ceea ce aşteaptă întreaga societate. 

O altă măsură importantă ce trebuie luată este reducerea numărului parlamentarilor, iar asta se poate face 
printr-o lege electorală clară şi corectă. 

 Un alt principiu ce ar trebui implementat odată cu venirea noii sesiuni este de a asigura un sistem de vot 
securizat şi eficient pentru fiecare român, astfel încât acesta să îşi poată exercita liber dreptul la vot, indiferent unde 
s-ar afla.  

Începând cu această sesiune parlamentară, ideal ar fi să facem în aşa fel încât între toate partidele politice să 
existe o colaborare reală şi asta pentru a face posibilă adoptarea cât mai rapidă a unei legislaţii electorale, atât în ceea 
ce priveşte alegerea administraţiei publice locale, cât şi a deputaţilor, senatorilor şi a Preşedintelui. 

Cert este că trebuie să mergem mai departe cu ceea ce aşteaptă românii care ne-au acordat votul şi cei care au 
în continuare încredere în acest Guvern, să sprijinim proiectele importante pe care le vom avea în această sesiune, dar 
şi reforma funcţionării eficiente a Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

Vă mulţumesc! 
 

 
Deputat 

Mihai Weber 
 

*** 
 

Relaţia Parlament-Guvern este cel mai important pilon politic al reformării României 

 
Reuniunea Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat de la Sinaia a clarificat în primul 

rând care sunt obiectivele partidului în perspectiva alegerilor locale şi parlamentare de anul viitor. Preşedintele PSD, 
Victor Ponta, a prezentat succint şi limpede ideea că toate eforturile noastre trebuie să se îndrepte spre oameni.  Nu 
este prea departe momentul în care ei ne vor întreba ce am făcut pentru salarii, pentru pensii, pentru locurile de 
muncă şi pentru viaţa comunităţii locale. Şi va trebui să avem ce le răspunde.  

Principalul nostru obiectiv rămâne să ne străduim să ne facem treaba faţă de alegătorii noştri şi, în general, 
faţă de români. Iar bilanţul în faţa cetăţenilor va avea câteva teme principale concrete: pensiile, salariile, realizarea de 
investiţii, înfiinţarea de noi locuri de muncă, proiecte de infrastructură. Nimic altceva nu va avea importanţă în afara 
acestui bilanţ faţă în faţă cu cetăţenii. 

Dar pentru că toate acestea să poată fi îndeplinite, este nevoie de o şi mai bună colaborare între Parlament şi 
Guvern. Lista priorităţilor legislative pentru acest semestru curpinde, între altele,  Codul Fiscal şi Codul de Procedură 
Fiscală, Legea Redevenţelor, Legea Minelor, toate celelalte măsuri economice şi sociale care să păstreze direcţia de 
creştere economică şi creare de locuri de muncă, să ne permită pentru 1 ianuarie 2016 un sistem fiscal predictibil, mai 
puţin birocratic, şi reducerea taxei pe valoare adăugată ca obiectiv fundamental al politicii economice.  

În condiţiile în care lista priorităţilor legislative anunţată de premierul României este atât de amplă, iar 
proiectele legislative sunt prioritare şi urgente, salut propunerea Grupului parlamentar PSD de a prelungi programul 
de lucru pentru parlamentari, ca pe o reacţie normală şi raţională faţă de starea de necesitate impusă de reformarea 
României.  

Cu convingerea că relaţia dintre Parlament şi Guvern este cel mai important pilon politic al continuării 
procesului de reformă în România, salut propunerea ca miniştrii să fie prezenţi în Parlament pentru a avea un dialog 
constant şi continuu cu parlamentarii. Nu văd nicio altă modalitate mai eficientă de a optimiza raportul dintre puterea 
legislativă şi cea executivă, în beneficiul ţării. 
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Parlamentul României, ca for legislativ, rămâne cel mai important factor în procesul de schimbare a 

României, pentru că reforma nu se poate face decât în şi prin lege, nu în afara ei. 
 

Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
Apel la responsabilitate 

  
Stimaţi colegi, 
Am început prima sesiune parlamentară a anului 2015, după un 2014 electoral, din care clasa politică a 

învăţat că înainte de orice şi mai presus de toate este datoria de a servi interesul public, respectul faţă de instituţii şi 
legi. 

Doamnelor şi domnilor, 
Suntem în faţa unui nou ciclu politic, care a debutat printr-un echilibru instituţional, Preşedinte-Premier-

Parlament, la care putem contribui punând câte o cărămidă la edificiul unei bune colaborări instituţionale. 
Fac un apel la responsabilitate politică! Avem datoria de a recredibiliza instituţia Parlamentetului. Nu am 

fost trimişi de români, în Parlament, pentru interese personale sau de grup, oportunităţi sau distincţii, iar dacă până 
acum nu s-a înţeles, stimaţi colegi, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că indiferent de ideologii sau calcule 
politice trecătoare, nu mai trebuie acceptaţi în Parlamentul României şi în politică, în general, cei care nu respectă 
regulile bunul simţ, cei care nu respectă legea! 

Avem legitimitatea politică de a da consistenţă şi realitate unor proiecte naţionale care să coaguleze viziuni 
şi energii ale comunităţilor din România dar pentru aceasta trebuie să distrugem fără  tempo celulele canceroase ale 
Parlametului României. 

Trebuie să înlocuim „arta” oportunităţii cu principiul responsabilităţii şi să înţelegem măcar în ceasul al 
doisprezecelea, că forţa unui parlamentar este dată de corectitudinea şi moralitatea demersurilor sale, de transparenţă, 
coerenţă, continuitate şi de respectare a instituţiei pe care o reprezintă. 

Trebuie să oprim derapajele politice care ne-au dus în situaţia de a avea, de exemplu, un personaj cu studii 
îndoielnice şi cu un comportament public controversat, extrem de colorat, membru al Comisiei Juridice a Camerei 
Deputaţilor, apoi arestat! 

Este greu să vorbim despre o „profundă reformă morală” în sine, pentru că referenţialul de valori anunţate nu 
se rezumă doar la Parlament, însă măcar mecanismul identificării referinţelor şi îmbunătăţirea sistemului de 
promovare a valorilor din instituţie trebuie adus într-o situaţie de normalitate, pentru a crea pilonii pe care să se 
reconstruiască o societate modernă. 

Stimaţi colegi, acest nou început este un moment bun pentru a recredibiliza Parlamentul, pentru a restabili o 
imagine a integrităţii acestei instituţii, care este piatra de temelie a democraţiei din România.  

Haideţi, împreună, să parcurgem acest drum al  responsabilitaţii, să avem puterea şi inţelegera de a spijini 
proiecte de ţară, asupra cărora să ne concentrăm eforturile.  
 

Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 

 
E bine pentru copiii noştri? 

  
Stimaţi colegi, 
Acel crud şi trist „Adio România” este spus de tot mai mulţi tineri care pleacă la studii în străinătate sau pentru 

a-şi găsi un loc de muncă mai bine plătit. Este o dramă fără sfârşit a ultimilor opt ani, de la aderarea României în 
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Uniunea Europeană, care a generat exportul de tineri bine pregătiţi, în cele mai multe situaţii stabilindu-se în ţara 
adoptivă 

De aceea, stimaţi colegi, vă întreb astăzi, putem începe această sesiune parlamentară fără să nu ne gândim 
la copiii noştri, la bogăţia acestei ţări care ia tot mai des calea Occidentului părăsind România? Oare menirea noastră 
de parlamentari nu este aceea de a avea grijă de toţii copiii României? 

Fiecare iniţiativă legislativă, declaraţie şi comportament al nostru, fiecare vot dat, deciziile noastre, 
toate afectează şi influenţează prezentul şi viitorul tinerilor. Sunt sigură că  nici unui părinte nu-i este uşor să-şi audă 
copilul spunând „Adio România!” 

Pentru mulţi tineri, România nu mai reprezintă o perspectivă educaţională şi nici de identificare a unui loc de 
muncă decent, neîncrederea generalizată a societăţii şi lipsa unei viziuni de integrare a tinerilor în societatea ultimilor 
25 de ani, împingându-i spre emigrare.  

Din păcate nu ştim nici măcar să fim mentori pentru ei, nu avem răbdare să le acordăm o şansă iar competenţa 
profesională nu a fost mereu un criteriu de promovare.  

Tinerii trebuie să devină partenerii noştri, să creştem împreună, fiindcă prezentul şi viitorul sunt proiectate 
pentru noi toţi, să le oferim locuri de muncă şi expertiza noastră în toate domeniile de activitate. Tânăra generaţie 
trebuie implicată mai mult în viaţa comunităţii sale! 

Doamnelor şi domnilor, 
Aş mai dori ca în orice acţiune a noastră se ne privim permanent în oglinda copiilor, misiunea noastră fiind de a 

le consolida viitorul. Trebuie să fim sinceri cu generaţia care vine după noi, să le asigurăm toate oportunităţile de 
dezvoltare profesională şi să prioritizăm problemele urgente ale acestor generaţii. 

Orice acţiune a noastră trebuie să stea sub semnul acestei întrebări continue: „Oare e bine pentru copiii 
noştri?”  

Pentru ca acel dureros „Adio România” să înceteze, trebuie de azi, să ne întoarcem integral cu faţa spre tineri! 
 

Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 

 
Modificarea Constitutiei – Certitudinea lucrului bine facut ! 

 
D-le Presedinte, 
Stimati colegi, 
 
   Este arhicunoscut simulacrul referendumului popular propus de Presedinte-le Basescu atunci cand romanii 

trebuiau pacaliti de el pentru a-si mentine scaunul de la Cotroceni,referendum neprocedual avand efect doar de 
imagine.In acelasi sens au fost toate abaterile guvernarii pedeliste referitoare la modificarea legii fundamentale. 
Astazi suntem aproape de faza finala,dupa o intensa dezbatere asupra necesitatii si modalitatii modificarii 
Constitutiei,lege care in ultimii ani a putut fi interpretata in fel si chip,dupa interesele si bunul plac al unui singur 
om ajutat de o camarila servila.  

  In ultimii ani romanii au avut nesansa sa-l aiba in fruntea statului pe presedin-tele Traian Basescu,dar 
odata cu alegerile din 16 noi.2014 romanii au un alt presedin-te . 

D-l Iohannis a dovedit pana acum ca este un altfel de Presedinte care respecta legea fundamentala 
Constitutia si care doreste in cadrul prioritatilor mandatului sau,finalizarea procesului de revizuire a Constitutiei. 

  Statutul Parlamentului Romaniei ca autoritate suprema reprezentativa a popo-rului roman si unica 
autoritate legiuitoare,reasezarea Parlamentului ca principal for de dezbatere si decizie a natiunii,delimitarea 
raporturilor dintre Presedintele Romaniei si Guvern, intarirea rolului CSM si a Curtii Constitutionale, interzicerea 
traseismului politic,stabilirea fara echivoc a rolului Presedintelui,bicameralismul parlamentar sunt cateva dintre 
tezele pe care Comisia pentru revizuirea Constitutiei le-a discutat si aprobat in cadrul raportului care va fi armonizat 
cu observatiile Comisiei de la Venetia,Consiliului Legislativ si Curtii Constitutionale. 

  Trebuie mentionat faptul ca 1/3 dintre amendamentele insusite de comisie sunt amendamentele Forumului 
Constitutional amendamente rezultate din intalnirile orga-nizate in tara cu reprezentantii societatii civile.Acest 
raport va fi completat si cu alte a-mendamente urmand ca pana la sfarsitul anului acesta sa avem o lege 
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fundamentala moderna.Regula votului de 2/3 da certitudinea consensului politic privind modificarile ce vor fi 
supuse validarii populare. 

   Suntem convinsi de necesitatea modificarii Constitutiei,suntem convinsi de pro-fesionalismul cu care este 
tratat in prezent acest subiect si stim ca ne dorim cu totii o Constitutie fara echivoc,care sa asigure generatiile 
viitoare de mentinerea democratiei in aceasta tara incat nimeni niciodata sa nu mai poata profita pentru sine de 
prevederile ei. 

 
Deputat 

Sorin Stragea 
 

*** 
 

Prima lege a falimentului personal 
 
 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 
 Multe dintre măsurile economice adoptate în ultimii ani au avut ca scop încurajarea antreprenoriatului, a 
micilor întreprinzători şi a stimulării înfiinţării de întreprinderi, societăţi comerciale şi altele de acest gen. Dar cum îi 
protejăm pe aceşti antreprenori, din punct de vedere legal, de dificultăţi şi esecul ce poate surveni? Răspunsul este că, 
din nefericire, nu o facem. România este printre puţinele ţări care nu a adoptat încă o lege care să permită persoanelor 
fizice de a intra în procedura de faliment personal şi eventual de a beneficia de o reducere a creditului datorat, în 
condiţiile în care nu îşi permit să plăteasca integral datoriile. 
 In lipsa unei legi a insolvenţei persoanelor fizice, băncile pun la dispoziţia debitorilor opţiunea de refinanţare, 
rescadenţare şi restructurare a creditelor, însă nici una dintre aceste metode nu aduc rezultatul dorit. 
 O astfel de iniţiativă a fost înregistrată la Parlament, în 2009,  de către un număr de senatori PD-L, dar după 
ce proiectul a primit aviz favorabil de la Senat, PD-L a decis să nu îl mai susţina. S-au gandit că românii se pot 
descurca şi fără ca statul să îi protejeze, iar pe fondul acestui fapt criza financiară din 2010 a agravat situaţia 
debitorilor nesusţinuti de o lege în acest sens. 
 In decursul anului precedent, PSD a decis să repare aceasta eroare, ce nu mai putea fi ignorată, şi împreună 
cu un număr considerabil de colegi social-democraţi am decis să iniţiem şi susţinem acest proiect de lege. Parcursul 
acestei iniţiative a fost promiţător până în prezent, primind vot favorabil de la Senat, urmând a intra acum în 
dezbatere la Camera Deputatilor,  unde sper că va primi vot pozitiv. 
 Motivul pentru care am decis să fiu unul dintre iniţiatori şi să ma implic în acest proiect este acela că el a fost 
conceput într-o manieră în care va veni în ajutorul debitorilor de bună-credinţă. Astfel, instanţa nu va valida cererea 
de intrare în insolvenţă dacă o astfel de procedură a mai fost iniţiată în ultimii 7 ani, sau dacă “incapacitatea 
debitorului de a-şi achita datoriile rezultă din comportament fraudulos”. Totodată, în acest proiect sunt stipulate 
măsuri de susţinere a debitorului prin care nu se vor acumula dobânzi sau penalizări cu privire la creanţele existente 
la data începerii insolvenţei şi nici varianta ca debitorul să îşi piardă locuinţa principală nu va mai fi posibilă. 
 Dacă o astfel de măsura s-ar fi adoptat în 2010, în timpul crizei financiare, un număr semnificativ de cetăţeni 
ar fi fost scutiţi de executarea silită, şi-ar fi păstrat casele şi poate ar fi depăşit mai uşor criza economică.  
 Să sperăm că din 2015, România se va alinia Poloniei, Cehiei, Franţei şi altor ţări europene adoptând această 
primă lege de protecţie a debitorului. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 
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Violenţa asupra copiilor 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
Violenţa domestică împotriva copiilor este o realitate cu care ne confruntăm chiar şi în aceste timpuri 

moderne. “Aplicarea corectiilor” nu a încetat odată cu înlăturarea regimului comunist, ci el s-a perpetuat până astăzi, 
iar faptul cel mai ingrijorător este acela că progresele noastre ca societate, în estomparea acestei tendinţe, sunt 
mediocre. 

Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, violenţa asupra copiilor poate fi identificată în mai multe forme: abuz fizic, 
emoţional şi verbal, neglijare, exploatare şi trafic de copii. În familiile din România anului 2014 toate aceste forme de 
violenţă sunt exercitate şi insuficient sancţionate de către sistemul judiciar. 

Un eşantion realizat în decursul anului 2012 scoate la iveală cota la care a ajuns aplicarea relelor tratamente 
la copii şi atitudinea părinţilor cu privire la acest aspect. Astfel, în ceea ce priveşte abuzul suferit de copii în mediul 
familial 19% dintre parinţii chestionaţi afirmă că au recurs la ameninţări, 20% consideră că bătaia este un mijloc de 
corecţie, iar 37% admit că îşi lovesc “uşor” copilul. Atunci când copiii au fost întrebaţi 34% dintre aceştia au spus că 
au fost ameninţaţi şi 62% spun că au fost loviţi de către parinţi. 

Un an mai târziu, iniţiativa “Telefonul Copilului” relevă încă o dată realitatea dură în care unii copii trăiesc, 
astfel încât, în 2013 s-au efectuat un număr de 100 de mii de apeluri la această linie dintre care peste 5000 au 
necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. 

Aceste statistici ar trebui să ne îngrijoreze, dar şi cele despre care nu auzim nimic ar trebui să ne ridice semne 
de întrebare. Noi, forul legislativ al statului, instituţia cea mai competentă pentru elaborarea legilor de protecţie a 
copilului trebuie să ne intrăm în rol şi să îi protejăm pe ei şi indivizii care vor deveni. Spun acest lucru, deoarece, în 
orice familie în care abuzul este practicat, se poate forma un ciclu continuu greu de întrerupt în care copilul supus 
relelor tratamente  va aplica acelaşi tratament familiei sale. 

Codul Penal în vigoare prevede anumite sancţiuni, precum pedeapsa cu închisoare de la 1 la 3 luni sau zile-
amendă în cazul vătămării şi de la 6 luni la 1 an sau zile-amendă în cazul vătămării grave care necesită îngrijiri 
medicale. Având în vedere că aceste fapte sunt de natură a pune în pericol viaţa copilului şi vor atrage după sine 
traume permanente, nu sunt pedepsele prea blânde, mai ales în condiţiile în care dacă se ajunge la împăcarea părţilor, 
vătămătorul scapă de răspunderea penală? 

După adoptarea Legii 272 din 2004 privind protecţia drepturilor copiilor, România şi-a asumat angajamentul 
la Bruxelles de a înfiinţa curţi de justiţie pentru minori. La cinci luni de la acea dată şi până în prezent, un singur 
tribunal a fost înfiinţat la nivelul întregii ţări, alături de alte instanţe şi complete de judecată. Luând în consideraţie 
statisticile prezentate mai devreme, este de prisos a mai preciza faptul că un singur tribunal în România nu poate fi 
suficient şi nici instanţele sau completele nu sunt ideale, din cauză că nu au dotările necesare. Aceste improvizaţii de 
ultim moment nu deţin camere speciale de audieri pentru a crea un mediu optim şi sigur sau pentru a evita întalnirea 
copilului cu agresorul, ci ei sunt audiaţi în birourile judecătorilor sau ale procurorilor. 

Totodată, magistraţii implicaţi în cazurile cu minori trebuie să beneficieze de formare specializată şi 
continuă, să deţină concepte psihologice necesare interacţiunii cu copilul victimă şi să aibă capacitatea de a efectua 
evaluarea psihologică a acestora, dacă va fi necesar. 

Concluzia acestui discurs este aceea că în România este necesară o înăsprire a pedepselor în cazul abuzului 
săvârşit împotriva copiilor, pentru a duce la diminuarea efectivă a acestui fenomen şi este nevoie de înfiinţarea unui 
sistem integrat de tribunale pentru minori, în colaborare cu alte instituţii, precum poliţia şi direcţiile generale de 
protecţie a copiilor, pentru a putea crea un sistem eficient de protecţie a drepturilor minorilor. 

Noi suntem autoritatea competentă şi de la noi trebuie să înceapă schimbarea! 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 Declaraţii politice 

 
Pentru ca România să prospere, avem nevoie de consens politic pe domeniile cheie 

 
În momentul de faţă alianţa de guvernare este deschisă dialogului cu Opoziţia pe teme precum revizuirea 

Constituţiei, reforma sistemului electoral dar şi reforma adiministrativ-teritorială. Românii vor politicieni care să 
colaboreze pentru binele naţional, nu politruci care nu ştiu să facă altceva decât scandal. În acest sens, PNL ar trebui 
să renunţe la atitudinea conflictuală şi refractară. Doar prin colaborarea întregii clase politice, România poate avea un 
viitor sigur şi predictibil. Sunt de părere că a venit timpul ca şi cei din opoziţie să dea dovadă de maturitate politică, 
să lase jocurile meschine deoparte şi să se alăture dialogului deschis, pe care vrem să-l avem. Vrem reforma 
Constituţiei, vrem reforma Codului electoral, vrem o reformă durabilă care să se bazeze pe dialog, vrem noi politici 
de creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă pentru cetăţenii acestei ţări.  

Domnilor colegi din Opoziţie, pentru a realiza aceste lucruri importante trebuie încetat cu razboiul politic. 
Întelegem ca cei din PDL s-au hrănit din conflict, dar speranţa noastră este ca acest tip de gândire păguboasă să nu îi 
subjuge şi pe cei din vechiul PNL. Nu cu mult timp în urmă Comisia pentru Cod electoral s-a întrunit şi a stabilit un 
calendar de lucru, existând deja câteva puncte de convergenţă între PSD şi PNL: reducerea numărului de 
parlamentari şi schimbarea actualului sistem electoral. De asemenea, un lucru important de ştiut este acela că 
lucrarile Comisiei pentru Cod electoral nu sunt secrete, ele se desfăşoară conform uzanţelor şi prevederilor 
Regulamentului. Aşadar, presa va fi informată după fiecare şedinţă a Comisiei. În ceea ce priveşte Comisia de 
revizuire a Constituţiei, PC, ca şi PSD şi UNPR, PLR, sunt pregătite să participe la lucrări, dar este esenţial ca 
liberalii să dea un semnal concret, deoarece deţin, prin Crin Antonescu, preşedinţia acestei Comisii. 
 

Deputat 
Ioan Moldovan 

 
*** 

Cele mai recente cifre din economie confirmă faptul că suntem într-o poziţie bună la nivelul UE, că suntem o 
ţară stabilă şi sigură din punct de vedere economic. Potrivit datelor raportului 'Global Economic Prospects' publicat 
de Banca Mondială, România va avea o creştere economică de până la 2,9% în acest an, urmată de un avans de 3,2% 
în 2016 şi unul de 3,9% în 2017. Un lucru important de ştiut este acela că în 2014 am avut o creştere economică 
substanţiala, fiind fruntaşa UE în trimestrul III. 

Potrivit INS, în primele 11 luni ale anului 2014 faţă de aceeaşi perioadă din 2013, cifra de afaceri din industrie 
pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 8%. În aceeasi perioadă, comenzile noi din industrie au crescut în 
termeni nominali cu 6,1%. 

România a înregistrat o creştere a investiţiilor străine directe cu 13%, la 2.1 miliarde EUR în perioada ianuarie-
noiembrie 2014. Înregistrăm o scădere a datoriei externe totale cu 2.6% în perioada ianuarie-noiembrie 2014. 
Conform BNR, în perioada ianuarie-noiembrie 2014 deficitul de cont curent s-a ajustat la 302 milioane EUR. Rata de 
creştere a exporturilor este mai ridicată decât rata de creştere a importurilor. În decembrie 2014, preţurile de consum 
au scăzut cu 0,1% comparativ cu noiembrie 2014. Preţurile nu au mai crescut, în timp ce veniturile au sporit, conform 
tuturor statisticilor (salariu mediu, pensii, salariu minim). Inflaţia este la un minim istoric (cea mai mică din ultimii 
24 de ani). Ca o concluzie reiterez că mai sunt multe de făcut pe plan economic, dar suntem pe drumul cel bun. 
 

Deputat 
Ioan Moldovan 

 
*** 
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Fenomenul creditelor în franci elveţieni 

 
În România ultimelor săptămâni, „criza francului”, cum a fost denumită de mass-media aprecierea monedei 

elveţiene în raport cu celelalte monede şi implicit creşterea ratelor lunare pentru 75000 de români care au contractat 
credite în această monedă, a generat numeroase scenarii şi propuneri populiste cu posibile efecte dramatice pe termen 
lung.  

Consider că una dintre „soluţiile” vehiculate, şi anume aceea ca statul să suporte diferenţele de fluctuaţii 
ale cursului pentru debitorii de credite în franci elveţieni, este una discriminatorie şi poate constitui un precedent 
periculos pentru cei care au luat credite în alte monede.   

Consider că în acest caz este necesară o abordare tranşantă a situaţiei fără a ascunde implicaţiile care au 
condus pe actualii debitori în franci elveţieni să obţină împrumuturi în această monedă. Astfel, deşi în perioada 2005-
2008 erau disponibile mai multe oferte de creditare atât în lei cât şi în euro sau dolari, actualii debitori au fost 
convinşi de dobânda mult mai mică practicată în cazul contractării unui credit în franci elveţieni şi implicit acordarea 
unui imprumut mai mare decât ar fi fost posibil în cazul unui credit în altă monedă. Sunt de părere că în momentul în 
care contractezi un credit îţi asumi un risc, risc ce este cu atât mai mare în cazul în care contractezi un imprumut în 
altă valută decât cea în care ai veniturile.  

Acestea fiind expuse, mizez pe experienţa băncilor în vederea găsirii unor soluţii personalizate, încheiate 
între acestea şi fiecare debitor.  
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Odatã cu înfiinţarea U.S.L. ca alternativã de guvernare a P.D.L., am gândit cã a venit momentul în care clasa 

politicã, sau mãcar o parte din ea, a înţeles sã se ocupe, exclusiv, de binele oamenilor, de bunul mers al economiei, de 
combaterea corupţiei, de securitatea şi stabilitatea ţãrii. Am sperat, deasemenea, cã noua alianţã politicã va rezista şi 
prin majoritatea parlamentarã care se va forma dupã alegerile din noiembrie 2012, va îndrepta greşelile guvernãrii 
P.D.L. 
 Dupã cum bine ştim cu toţii, electoratul ne-a încredinţat guvernarea ţãrii printr-un vot zdrobitor, de aproape 
70%, sperând la o stabilitate guvernamentalã de duratã în folosul oamenilor dar, şi la mai multã linişte şi unitate a 
societãţii româneşti. 
 Şi cum la noi românii „o minune ţine doar trei zile”, liberalii au pãrãsit alianţa de guvernare şi au trecut în 
opoziţie. Dacã gestul lor politic a fost unul benefic societãţii româneşti, rãmâne de vãzut, iar cei care ne-au votat în 
2012 sunt singurii în mãsurã sã aprecieze. Noi conservatorii, am rãmas fideli proiectelor politice propuse de U.S.L. şi 
respectãm mandatul încredinţat de electorat, de a guverna ţara. Însã, o datã cu pierderea alegerilor prezidenţiale din 
noiembrie 2014, în partidele ce constituie arcul guvernamental au apãrut tensiuni inerente, cãutându-se, peste tot, câte 
un „ţap ispãşitor”. La P.S.D., principalul partid de guvernare, aceste tensiuni s-au soldat cu excluderi din partid, la 
noi la P.C. unii solicitã convocarea Congresului, iar pretenţiile U.N.P.R.-ului se fac tot mai mult simţite în filialele 
judeţene. Eu sunt convins cã, în ciuda ameninţãrilor cu demisia a unor colegi parlamentari, partidul îşi va pãstra 
grupurile parlamentare la Camera Deputaţilor şi la Senat. Noi conservatorii, trebuie sã ne continuãm mandatul şi sã 
sprijinim în continuare guvernul Ponta, tocmai pentru cã, trebuie sã respectãm votul electoratului din 2012. 
 Solicitarea unora dintre colegi de a convoca Congresul P.C. şi de a schimba conducerea, echivaleazã cu 
ieşirea de la guvernare, ceea ce trebuie sã spun cã, ar fi cea mai mare greşeala politicã! Noi trebuie sã ne onorãm 
promisiunile prin participarea la guvernare, sã continuãm negocierile cu P.L.R., condus de C. P. Tãriceanu, în 
vederea unor alianţe politice care sã rãmânã în arcul guvernamental pentru cã, în opinia mea, este singura soluţie 
politicã, care ne permite sã pregãtim serios alegerile locale din 2016, alegeri la care ar fi bine sã depunem liste 
proprii.  
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Dacã majoritatea filialelor vor dori altceva, adicã ieşirea de la guvernare atunci datele problemei se schimbã 

radical, în sensul cã ratãm pregãtirea alegerilor locale, ratãm alianţa cu P.L.R., ratãm menţinerea grupurilor 
parlamentare şi propria identitate deci, ratãm întregul proiect politic al Partidului Conservator! 
 Aşa ceva nu este de dorit!  
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Terapia HCV fără Interferon începând din 2015? 

 
          Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat recent, că aducerea în România, încă din 2015, a terapiei fără 
interferon pentru tratamentul hepatitei C reprezintă cu adevărat marea provocare, după ce anul trecut s-au introdus 40 
de molecule noi, pe o listă care nu a mai fost actualizată de şapte ani. 

Hepatita epidemică este o afecţiune a ficatului, cu caracter inflamator, infecţios şi transmisibil, care apare 
uneori spontan sub formă de epidemii sau chiar de pandemii. Boala este provocată de un virus filtrabil specific 
(virusul hepatitic), care este introdus în organism pe cale parenterală (prin sânge) sau accidentală. 

În România, situaţia privind infecţiile cu virusul hepatitic C este îngrijorătoare. Specialiştii spun că peste 600 
de mii de români au fost infectaţi, astfel că rata prevalenţei acestei infecţii este de 3,23%, una dintre cele mai ridicate 
din U.E. 

Până acum doi ani, tratamentul pentru hepatita C se făcea exclusiv prin administrarea unor injecţii săptămânale 
cu interferon, combinate cu tablete zilnice de  ribavirină, pe o durată de 24-48 de săptămâni. Niciunul dintre cele 
două medicamente nu a fost dezvoltat ţintit pentru tratamentul hepatitei C. Combinaţia ajută  la vindecarea unei 
jumătăţi din bolnavi, dar efectele secundare precum manifestările asemănătoare gripei, anemia şi depresia pot fi atât 
de severe, încât fac dificilă continuarea tratamentului. 

Tratamentul fără interferon în cazurile de hepatita C, considerat revoluţionar, constă în administrarea unor 
tablete timp de trei luni. 

În concluzie, noile terapii, care (sperăm), vor intra şi pe piaţa românească foarte curând, vor vindeca aproape în 
totalitate hepatita C, dar şi multe cazuri de ciroză în stadii nu foarte avansate.  

Să sperăm că Ministerul Sănătăţii, Agenţia Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale dar şi Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate vor putea finalize această acţiune şi că, în 2015 să avem şi în România, tripla terapie pentru 
pacienţi. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Mircea-Vicentiu Irimie 

 
*** 

 
Stop promovării non-valorilor! 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi 
 
Brăileanul Denis Turcu a reuşit să scrie istorie, alături de alţi patru colegi din România, reprezentând cu 

succes ţara noastră la cea de-a VII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică, desfăşurată la 
Volos. 

Elevii romani din lotul olimpic de informatica al Romaniei au obtinut 4 medalii la Turneul international de 
informatica Shumen 2014. Medalia de aur a fost cucerita de Adrian-Catalin Badea, elev in clasa a VIII-a la Colegiul 
National de Informatica "Matei Basarab" din Ramnicu Valcea, care a participat in sectiunea de juniori a competitiei. 
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La olimpiada au participat echipe nationale si echipe ale mai multor licee cu profil informatic din Bulgaria, Romania 
si Rusia. 

Sunt doar două exemple de ştiri care cu adevărat ne fac să ne simţim mândri. Dar din păcate aceste 
evenimente sun prea puţin promovate, prea puţin aduse în atenţia noastră de către mass-media din ţara noastră.  

Prin această declaraţie politică doresc să trag un semnal de alarmă asupra rolului presei, de a spune oamenilor 
ce trebuie sa audă.    
 Ne-am obişnuit cu confuzia valorilor, cu perseverenţa apariţiilor diferitelor pseudovedete, oameni cu valori 
“morale” sub limita bunului simţ, promovate peste noapte datorită epatării lor în tot ceea ce înseamnă prostie, 
dezgust, etc. 
Ne lovim zilnic oriunde am încerca să ne informăm fie în presă, fie în mijlocele mass-media, de aceleaşi feţe sau mai 
degrabă, de aceleaşi personaje penibile. 
 Negarea unor seturi de valori, forme fără fond, mitocănie, lume plină de egoism şi trivialitate, promovare 
doar prin scandaluri… România ar trebui să discearnă şi să stârpească nonvalorile! 
Ne lăsăm pradă unei vieţi anormale şi distrugătoare, în care luxul, distracţiile extreme, sexul şi drogurile vând cel mai 
bine si sunt considerate cool, trendy… Dacă nu faci la fel, pur şi simplu nu existi… 
Tinerii preiau exemple proaste de oameni aşa zişi celebri, care nu ştiu nici măcar să vorbească corect româneste, care 
nu au terminat nici măcar liceul, dar au în conturi sume cu multe zerouri si sunt cunoscuti deja. 
 Vin şi vă intreb pe dumneavoastră: aceasta este ţara în care vreţi să trăiţi? Spune NU incompetenţei, NU 
nonvalorilor!  
             Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Mircea-Vicentiu Irimie 

 
*** 

 
Modificarea şi completarea OUG nr. 95/29.12.2014 

 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

  Prin prezenta declaraţie politică doresc să vin în sprijinul Asociaţiei Luptătorilor din 22 Decembrie 1989 
Turda, dar şi a celorlalţi revoluţionari, cărora, după părerea mea li se face o mare nedreptate. 

Prin textul iniţial OUG nr. 95/29.12.2014 nu respectă adevărul istoric în privinţa Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi consecinţele ulterioare ale protestelor violente soldate cu peste 1000 de morţi şi peste 2800 răniţi 
şi reţinuţi, la nivelul ţării. 

Până în data de 22 decembrie 1989 au murit 120 de persoane şi au fost rănite 250 în urma acţiunii forţelor de 
represiune din M.F.A., M.A.I, Securitate şi alte elemente teroriste. 

După data de 22 decembrie 1989 au murit 880 de persoane şi au fost rănite alte 2500 de persoane, ca urmare a 
acţiunii forţelor de represiune.  

Aceşti morţi şi răniţi nu au fost singuri în oraşele şi locurile fierbinţi unde s-au întâmplat aceste atrocităţi, ci 
alături de aceştia au fost şi cei care protestau violent împotriva sistemului comunisto-ceauşist şi care s-au organizat 
pentru contracararea acţiunilor forţelor revoluţionare. 

Lupta, în locurile fierbinţi ale Revoluţiei Române, s-a desfăşurat până la apariţia noilor forme de organizare 
politico-administrative constituite de revoluţionari, culminând prin condamnarea şi executarea cuplului dictatorial, în 
data de 25 decembrie 1989. 

În Turda au fost ucise 13 persoane şi rănite 31 în perioada 22 dec. - 25 dec. 1989, iar prin OUG nr. 
95/29.12.2014 aceştia sunt eludaţi şi scoşi din lege. 

Tot prin OUG nr. 95/29.12.2014 se renunţă la denumirea de Revoluţie anticomunistă şi se foloseşte termenul 
de “revoltă”, ori noi am luptat împotriva regimului comunist. 

La Timişoara a fost Revoltă populară, dar din 22 decembrie 1989, când oamenii au ieşit în stradă în toată ţara, 
această revoltă s-a transformat în Revoluţie. De altfel toţi politicienii, atât cei români cât şi străini, fac referire la 
Revoluţia Română şi nu la revoltă. 
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În concluzie, solicit sprijinul dumneavoastră pentru modificarea şi completarea OUG nr. 95/29.12.2014, după 
cum urmează: 

Art. 1. 
(1) Revoluţia Română din decembrie 1989 declanşată prin revolta populară de la Timişoara, continuată în 

Bucureşti şi alte oraşe ale ţării şi transformată în Revoluţie anticomunistă, care a dus la căderea regimului comunist şi 
la instaurarea democraţiei, constituie un moment crucial în istoria României. 

(2) Revoluţia Română din Decembrie 1989 s-a înfăptuit prin jertfă şi spirit de sacrificiu din partea celor care au 
luptat pentru victoria ei. 

Art. 3 lit. b, alin. 3 – să conţină următorul cuprins: 
Luptător cu rol determinant – atribuit celor care în perioada 14 – 22 decembrie 1989 au avut un rol determinant 

la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele 
de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în 
localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la 
judecarea dictatorului. 
 

Deputat 
Mircea-Vicentiu Irimie 

 
*** 

 
Legea Big Brother 

 
 Lumea post 11 septembrie 2001 este una cu profunde transformări în arhitectura de securitate a statelor. 
Globalizarea şi dezvoltarea într-un ritm alert a tehnologiei şi a infrastructurilor de comunicaţii, au permis difuzia 
puterii spre actori non-statali care, prin metodele terorii, pun în pericol siguranţa şi securitatea statelor.  
 Scena globală înfăţisează din ce în ce mai multe acţiuni ale organizaţiilor teroriste. Statele-naţiune s-au 
dovedit a fi vulnerabile şi, uneori, în dificultatea de a anticipa şi preveni atacuri teroriste. Interdependenţele globale 
au permis conectarea organizaţiilor teroriste la reţele financiare, de tehnologie permiţându-le o mobilitate 
nemaintâlnită.  
 Șocurile asimetrice generate de activitatea teroristă pot fi prevenite numai prin măsuri care au menirea să 
descurajeze şi să depisteze pistele şi traseele de mobilitate ale organizaţiilor teroriste. Una dintre acestea este cea prin 
care la achizitionarea unor cartele pre-pay, consumatorul este obligat să se identifice prezentând cartea de identitate. 
Această reglementare, care are menirea să asigure statului o mai mare capacitate de gestionare a riscurilor şi 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, este întâlnită în numeroase democraţii occidentale. România are nevoie 
de o astfel de bază legislativă care să corespundă cu realităţile actuale modelate de globalizare şi dezvoltarea 
tehnologică.  
 Consider că legea cartelelor prepay nu încalcă niciun drept şi este conformă cu principiile respectării 
drepturilor omului şi cu statutul României de ţară membră a structurilor euro-atlantice. Mai mult, această măsură 
contribuie la siguranţa  cetăţenilor, protejându-i de efectele distructive ale unor ameninţări asimetrice, în speţă 
terorismul.  
 Se impune, astfel, reluarea discuţiei despre această lege prin consultarea tuturor actorilor statali responsabili 
cu securitatea naţională dar şi a societăţii civile care poate oferi un feedback atât de necesar configurării unei măsuri 
inteligente şi eficiente. 

 
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 

2015, un an bun pentru români! 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
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 Consider că românii au motive să înceapă cu gânduri pozitive acest nou an 2015, deoarece demersurile 
guvernamentale iniţiate în ultima perioadă în vederea îmbunătăţirii vieţii de zi cu zi a populaţiei au fost reale şi 
pragmatice, iar creşterea economică înregistrată anul trecut este în măsură să fie continuată şi în perioada următoare. 
Astfel, în acest an nu vom avea nici un fel de taxe şi impozite noi sau majorate, fapt care denotă că Guvernul 
României îşi ţine promisiunile făcute românilor. Important este, de asemenea, că toate drepturile şi măsurile noi de 
stimulare economică, pe de o parte, dar şi a celor sociale, de majorare a unor indemnizaţii acordate categoriilor 
defavorizate ale populaţiei, pe de altă parte, vor fi aplicate în acest an. Dintre măsurile economice stimulative deja 
adoptate şi aflate în vigoare vreau să amintesc reducerea CAS la angajatori, impozitarea profitului reinvestit, 
iniţiativă extrem de benefică realizată în urma demersurilor repetate ale Partidului Conservator. Măsurile sociale se 
referă la indexarea pensiilor, creşterea salariului minim, plata drepturilor restante ale categoriilor profesionale care au 
dat statul în judecată după ce le-au fost diminuate drepturile salariale, precum şi majorarea indemnizaţiilor acordate 
copiilor proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse.  
 Există mai multe elemente de certitudine pentru a considera că anul 2015 va fi unul bun pentru români. Anul 
trecut am avut o creştere economică de 2,5%, cea mai mare dintre ţările Uniunii Europene, o inflaţie de 2%, dar şi un 
volum al încasărilor mai mare, trend care poate fi menţinut şi în acest an. Guvernul susţinut de Partidul Conservator a 
dat dovadă că se ţine de cuvânt, indexarea pensiilor şi creşterea salariului minim pe economie, de la 900 la 975 lei în 
prima etapă, după care va ajunge la 1.050 lei, fiind doar două exemple cu efecte sociale pozitive, sunt bani în plus 
care contează pentru fiecare beneficiar. Iniţiativele guvernamentale de până acum se văd, nu în ultimul rând, şi în 
creşterea indicelui de consum al populaţiei, iar acesta este un alt element al creşterii economice generale. Tocmai în 
ideea perpetuării acestei cadenţe crescătoare, Guvernul a obţinut pentru anul viitor şi deficitul bugetar de 1,83 la sută, 
sensibil mai mare decât cel solicitat iniţial, de 1,4 la sută, scopul fiind asigurarea unei rezerve care să permită 
majorarea gradului de cofinanţare al proiectelor cu fonduri europene.  
 România are o perspectivă economico-socială echilibrată şi  dispune de liniştea investiţională necesară, prin 
decizii conforme cu principiile mult-doritei relansări economice şi a creşterii calităţii vieţii românilor. Astfel, în acest 
an sunt premise pentru creşterea numărului de noi locuri de muncă, deoarece s-a ajuns acum, pentru prima dată după 
mulţi ani, la o balanţă aproape egală între angajaţii şi pensionarii din România, deci s-a produs şi un reviriment al 
bugetului de pensii, care are acum o susţinere mai consistentă din partea salariaţilor. Mai mult, în acest an nu se vor 
mai închide nici şcoli, nici spitale, nu se vor mai bloca noile angajări, aşa cum s-a întâmplat în perioada guvernelor 
trecute. Totodată, este posibil ca Guvernul susţinut de coaliţia PSD-PC-UNPR-PLR să poată adopta noi măsuri ce 
vizează continuarea reducerii fiscalităţii, posibil inclusiv prin reducerea TVA de la 24 la 20 la sută, în funcţie de 
evoluţia economiei şi de starea eventualului excedent bugetar.   Trebuie să salutăm seriozitatea şi predictibilitatea 
actualului Guvern, care este preocupat în modul realist, prin fapte palpabile, concrete, pragmatice, să le facă într-
adevăr dreptate românilor. Sunt convins că oamenii apreciază aceste politici publice îndreptate înspre nevoile reale 
ale cetăţenilor, iar prin voinţa politică şi aportul fiecăruia dintre noi putem să tindem spre nivelul de trai din ţările 
occidentale. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Progresele României privind absorbţia fondurilor europene 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
România a înregistrat în ultima perioadă progrese importante în ceea ce priveşte rata de absorbţie curentă a 

fondurilor europene, structurale şi de coeziune, care a ajuns la aproximativ 52% la finalul anului 2014. Comparativ 
cu anii anteriori, rata de absorbţie curentă este de circa şase ori mai mare în prezent decât la începutul lunii mai 2012, 
dar şi de 3,5 ori mai mare decât la sfârşitul anului 2012. Astfel, suma solicitată Comisiei Europene pentru a fi 
rambursată României a ajuns acum la aproximativ 12 miliarde de euro. 
 Guvernul României, susţinut de Partidul Conservator, îşi propune pentru acest an să ajungem la o rată de 
absorbţie de 80%. Pentru atingerea acestui deziderat îndrăzneţ, dar perfect viabil, instituţiile statului sunt mobilizate 
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la maximum pentru a încheia cât mai curând proiectele aflate în derulare. Pe de altă parte, avem nevoie şi de o 
strategie coerentă pentru acest an, în vederea iniţierii unor proiecte inteligente şi performante, care să aducă un plus 
calitativ şi cantitativ atât beneficiarilor finali, cât şi la modul general economiei şi resurselor României, în vederea 
creşterii competitivităţii ţării noastre pe plan european şi mondial. 
 Trebuie subliniat faptul că în acest an se termină perioada de referinţă 2007-2013 şi va începe următorul ciclu 
de finanţare, cu termen limită anul 2020. Au fost câţiva ani în care s-a bătut pasul pe loc în ceea ce priveşte absorbţia 
fondurilor europene, circumstanţe agravante care au fost salvate în cele din urmă de rezultatele bune obţinute la acest 
capitol în ultimii doi ani, care au permis României să scape de sancţiunile iminente ce ar fi fost dispuse de către 
organismele internaţionale. În prezent, rata de absorbţie este de  51,81 %, însă în ultimii doi ani şi jumătate s-a 
realizat 43,28%, faţă de primii cinci ani şi jumătate ai perioadei de convergenţă, în care gradul de absorbţie a fost 
extrem de redus, de doar 7-8 la sută. Statistica mai arată că de când a fost învestit actualul Guvern România a 
beneficiat de peste 12 miliarde de euro, din care opt miliarde de euro sunt avansuri, la care se adaugă 1,3 miliarde 
euro pe care-i mai avem de încasat de la Comisia Europeană, drept contravaloarea facturilor trimise spre decontare. 
 Flexibilizarea sistemului va permite, de asemenea, relaxarea şi urgentarea celor două programe în care s-au 
remarcat probleme, respectiv cel legat de capital uman şi cel de competitivitate. Nu în ultimul rând, trebuie să 
sublinem faptul că statul român, prin Guvern şi instituţiile abilitate, şi-a respectat obligaţiile asumate din punct de 
vedere al creşterii gradului absorbţiei fondurilor europene, asigurând pentru cofinanţarea proiectelor europene şi 
pentru plata la zi la facturilor peste 15 miliarde de lei de la bugetul de stat, sume avansate în primă fază de România 
şi, ulterior, rambursate de Comisia Europeană. 
 Deschiderea viitorului cadru financiar de absorbţie a fondurilor europene presupune un efort conjugat şi 
pragmatic din partea aparatului de stat, a instituţiilor administraţiei centrale şi locale, dar şi a beneficiarilor privaţi, 
pentru a reuşi să ne atingem ţintele preconizate şi a nu ne mai expune eventualelor restricţii aplicate de Comisia 
Europeană pentru diferite abaterii şi vicii de procedură în implementarea proiectelor. Trebuie să continuăm trendul 
înregistrat în ultimii doi ani, când, faţă de perioada 2007-2012, a fost consemnată o creştere de 236% a sumelor 
rambursate de către Comisia Europeană către un stat membru al UE.  
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Priorităţi conservatoare în noua sesiune parlamentară 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Noua sesiune parlamentară care a început ieri trebuie să reprezinte un nou început pentru Legislativ, în aşa fel 

încât Parlamentul să fie cu adevărat motorul democraţiei româneşti şi să răspundă aşteptărilor concrete ale populaţiei. 
În acest sens, Partidul Conservator şi-a stabilit, alături de celelalte formaţiuni parlamentare care susţin 

Guvernul, o serie de priorităţi, între care se numără definirea unei noi legislaţii electorale. Este imperios necesar ca 
parlamentarii din toate partidele politice să contribuie cât mai activ la modificarea Codului electoral, în sensul 
creşterii reprezentativităţii aleşilor, indiferent de funcţiile pentru care aceştia vor candida la alegerile locale şi 
parlamentare de anul viitor. 

Partidul Conservator şi-a propus pentru această sesiune parlamentară susţinerea revenirii la sistemul de vot pe 
listă în cazul parlamentarilor, precum şi finanţarea de la bugetul de stat a campaniilor electorale. Revenirea la votul 
pe listă ar elimina discrepanţele vizibile din actualul sistem de vot uninominal, care şi-a dovedit din păcate 
ineficienţa, atât în ceea ce priveşte creşterea nejustificată a cheltuielilor, cât şi a activităţii parlamentare. Schimbarea 
sistemului actual ar fi benefic pentru toate partidele, deoarece ar creşte responsabilitatea formaţiunilor politice 
referitoare la desemnarea candidaţilor propulsaţi pe listele electorale. De asemenea, Partidul Conservator susţine un 
Parlament mai suplu, mai eficient, mai redus numeric, astfel încât parlamentarul să se poată adresa întregului 
electorat care l-a votat.  

Modificări trebuie aduse şi finanţării campaniilor electorale şi a partidelor, care, în opinia noastră, trebuie 
prevăzute din fonduri de la bugetul de stat. Este nevoie să acordăm o atenţie sporită mai ales capitolului legat de 
finanţarea campaniilor electorale, unde trebuie eliminate umbrele de îndoială existente până acum referitoare la 
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modul în care sunt adunate şi cheltuite fondurile. Partidul Conservator consideră că statul trebuie să intervină cu 
sume corespunzătoare pentru fiecare partid parlamentar, astfel încât campania să se deruleze într-un mod absolut 
transparent, corect şi eficient.  

PC mai pledează, totodată, pentru introducerea votului prin corespondenţă şi solicită ca alegerile din diaspora 
să fie organizate pe viitor de către Autoritatea Electorală Permanentă. 

Parlamentarii conservatori mai susţin şi dinamizarea activităţii Legislativului, cu cointeresarea simultană a 
membrilor Guvernului, care trebuie să fie prezenţi mai activ în lucrările fluxului parlamentar, pentru ca actele 
normative de legiferare să fie puse cât mai repede în practică.  

Nu în ultimul rând, consider că este extrem de important să existe un acord între toate partidele parlamentare la 
începutul acestei noi sesiuni, în aşa fel încât acestea să colaboreze şi să îşi aducă aportul substanţial pentru adoptarea 
Codului electoral, revizuirea Constituţiei şi un nou Cod Fiscal. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Sprijin important pentru categoriile vulnerabile ale populaţiei 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Mai multe categorii de persoane vor fi exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, fapt 

stabilit printr-o recentă modificare a Codului Fiscal, care menţionează unele eşantioane de venituri pentru care nu se 
va mai percepe această contribuţie. În acest fel, actualul Executiv a mai făcut o reparaţie morală şi financiară 
destinată categoriilor mai vulnerabile ale populaţiei.  

Astfel, Codul fiscal a fost modificat zilele trecute printr-o Ordonanţă de Guvern, document care prevede 
categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, dar şi categoriile de 
venituri pentru care nu se vor mai datora aceste contribuţii. Aceştia sunt copiii cu vârsta de până la 18 ani, tinerii cu 
vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la 
începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor.  

Respectivele categorii ale populaţiei vor plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate doar în situaţiile în 
care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din activităţi independente, agricole, 
silvicultură şi piscicultură. 

Între categoriile exceptate de la aceste plăţi se numără şi tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din 
sistemul de protecţie a copilului, un fapt extrem de îmbucurător, având în vedere situaţia precară în care se află 
majoritatea acestora. Dacă beneficiarii din această categorie realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, din 
activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură, sau primesc ajutor social acordat conform Legii privind 
venitul minim garantat, aceştia urmează să plătească contribuţia respectivă către stat.  

Din categoriile exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate mai fac parte, de asemenea, 
soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, precum şi persoanele 
persecutate politic de fostul regim comunist sau magistraţii înlăturaţi din justiţie pe considerente politice, în timpul 
regimului comunist, veteranii şi văduvele veteranilor de război.  

O altă categorie de persoane exceptate sunt românii ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, dar şi luptătorii răniţi în revoluţia din Decembrie 1989. Totodată, mai 
sunt vizate persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de 
Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, femeile însărcinate şi lăuzele, toate aceste categorii 
fiind scutite de plată daca nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul acestora este 
sub valoarea salariului de baza minim brut pe ţară. 
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Recenta Ordonanţă a Guvernului mai stipulează şi un alt lucru pozitiv, respectiv extinderea scutirii persoanelor 

fizice cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din activităţi 
independente, agricole, silvicultură şi piscicultură. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Reducerea TVA, un prim pas spre servicii de calitate în turism! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Guvernul României a avizat în aceste zile introducerea TVA de 9 la sută pentru servicii de turism all-inclusive, 

fapt care înscrie ţara noastră pe linia normalităţii din acest punct de vedere, măsura fiind de natură a revitaliza 
turismul autohton. Cota redusă de TVA de 9 la sută pentru serviciile de cazare cu demipensiune/pensiune 
completa/all-inclusive a fost aprobată de Executiv, iar impactul bugetar estimat pentru acest an ar fi de circa 100 
milioane lei. 

Potrivit hotărârii Guvernului pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu scopul 
de a corela legislaţia fiscala referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA cu legislaţia specifică în domeniul 
turismului, au fost aduse unele modificări din acest punct de vedere, care vor uşura demersurile operatorilor din 
turism, şi mai ales a investitorilor. Astfel, noţiunea de cazare a fost redefinită în legislaţia specifică din domeniul 
turismului, în sensul că TVA redusă de 9 la sută se aplică cazării, dar şi serviciilor conexe cazării, vândute sau oferite 
spre vânzare la preţul inclusiv al pachetului turistic, cum sunt prânzul, cina, gustări dintre mese, precum şi alte 
servicii de agrement oferite cu mijloace proprii ale structurilor de primire turistice. 

Decizia a fost luată de Guvern în urmă cu o lună, la finalul negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional 
referitoare la bugetul de stat pentru anul 2015. Atunci, conducerea Guvernului a prezentat intenţia de scădere a TVA 
la pachetele all-inclusive din turism, de la 24 la 9 la sută. Până acum, TVA de 9 la sută se aplica doar la pachetele 
turistice care includeau cazarea şi micul dejun. 

Reducerea TVA pentru toate celelalte tipuri de pachete turistice reprezintă un răspuns clar şi fără echivoc dat 
hotelierilor şi investitorilor din turism. Este vorba despre o decizie firească, deoarece nu era tocmai în regulă ca o 
cafea sau orice alt produs să fie taxat diferenţiat în funcţie de ora la care era consumat de beneficiari, respectiv cu 9 la 
sută dimineaţa, şi cu 24 la sută la prânz şi seara.  

Îmi exprim speranţa că hotărârea respectivă îi va determina pe hotelierii români să treacă şi la reducerea 
tarifelor, dacă este posibil chiar din acest an, cu cel puţin 10 la sută în medie. De asemenea, consider că România va 
înregistra, după implementarea acestei măsuri pozitive, o creştere semnificativă a numărului de turişti, atât autohtoni, 
cât şi mai ales din străinătate. După cum se ştie, ţara noastră rivalizează cu cele mai importante destinaţii din 
străinătate din punctul de vedere al atractivităţii, în toate anotimpurile, iar acum, scăzând TVA la toate serviciile 
turistice, este de aşteptat ca responsabilii din turism să încerce majorarea substanţială a numărului de cazări în 
structurile româneşti de profil. Totodată, sperăm că în cel mai scurt timp vom rezolva şi problemele legate de 
infrastructură, în aşa fel încât vizitatorii României să dispună de drumuri de acces moderne şi funcţionale spre 
principalele destinaţii turistice. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Nostalgia partidului unic 

 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

Deşi a fost atacatã la Curtea Constituţionalã a României şi a cãzut la vot în Camera Deputaţilor, Ordonanţa 
de Urgenţã nr. 55/2014 privind migrarea aleşilor locali (primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni), a produs 
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serioase efecte în configuraţia consiliilor locale şi judeţene, formând noi majoritãţi, altele decât cele decise la 
alegerile locale din iunie 2012!   

Iatã cã aceasta a fost declaratã neconstituţionalã de cãtre Curtea Constituţionalã! 
 Am mai spus şi cu alte prilejuri, cã aceastã ordonanţã ar fi trebuit sã vizeze numai alianţele politice sau 
electorale care au avut liste comune în iunie 2012 şi care, ulterior, s-au destrămat. Motiv pentru care, în calitate de 
deputat, nu am votat acest act normativ! Am susţinut acest punct de vedere din foarte multe motive, temeinice zic eu 
dar, în principal, pentru a evita un potenţial semnal negativ cãtre electoratul românesc care, oricum, nu a aprobat 
niciodatã migraţia parlamentarã care evident a modificat, nu o singurã datã, voinţa electoratului exprimatã la un 
moment dat prin alegeri libere. 
 Evident, cel mai câştigat partid dupã aplicarea O.U. 55/2014, a fost un partid aflat la guvernare adicã Partid 
Social Democrat, care a adunat cei mai mulţi aleşi locali. P.S.D. a fost urmat de U.N.P.R. care deşi la alegerile locale 
din iunie 2012 era aliatul P.D.L. în toate judeţele ţãrii, şi-a dublat aproape numãrul de aleşi locali! Este clar pentru 
toţi românii, cã cei care au pierdut cei mai mulţi aleşi locali sunt P.N.L. şi P.D.L., adicã Alianţa Creştin Liberalã, 
susţinãtoarea lui Klaus Iohannis la preşedenţia României, urmat îndeaproape de PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu. 
Eu mã întreb dacã era necesarã aceastã ordonanţã pentru altceva decât pentru clarificarea partidelor membre ale unor 
alianţe electorale sau politice din moment ce candidatul P.S.D.-U.N.P.R.-P.C., Victor Ponta, a dominat sondajele de 
opinie date publicitãţii, mai înainte de 02 noiembrie 2014. Şi dacã nu era nevoie de o aşa ordonanţã, care ar fi motivul 
real al impunerii de cãtre P.S.D. al acestui act normativ, dacã Victor Ponta era ca şi calificat în turul II al alegerilor 
din 16 noiembrie 2014.  

Gurile rele spun cã social-democraţii sunt marcaţi pe viaţã de nostalgia partidului unic, alţii vor sã ne 
convingã de faptul cã prezidenţiabilul P.S.D. nu avea sondaje de 40%, ci mult mai mici; iar alţii, mult mai sceptici, 
spun cã aceastã mişcare a urmãrit doar consolidarea structurilor teritoriale ale P.S.D. în vederea echilibrãrii 
eventualei erodãri generate de actul guvernãrii, inevitabilã, de altfel, pentru orice partid aflat la guvernare! Scorul 
obţinut de prezidenţiabili în turul II a lãmurit, oarecum, rostul adoptãrii O.U. 55/2014 dar, dacã ţinem cont de 
ultimele descinderi ale D.N.A. în anumite cazuri de corupţie, s-ar putea sã fim martorii unor rãsturnãri spectaculoase 
în sondaje ale principalelor partide. 
 Atacurile lui Traian Bãsescu la adresa primilor clasaţi în aceste cercetãri nu a dat roade, pentru cã fostul 
preşedinte nu mai avea nimic de pierdut în susţinerea directã, dar neconstituţionalã, a Elenei Udrea. Ştim foarte bine 
cu toţii cã, Traian Bãsescu este un luptãtor de o tenacitate rar întâlnitã şi are comportamentul unui urs rãnit, iar o 
zicalã popularã precizeazã cã: “la ursul rãnit nu te duci cu nuiaua în mânã… ci cu puşca…”. Observ cã, dupã cum a 
descurs campania electoralã (care nu a fost o campanie cu dezbateri pe teme de interes naţional şi în limitele 
prerogativelor constituţionale ale unui preşedinte), nici Victor Ponta şi nici Klaus Iohannis nu au gãsit încã „puşca” 
de care aveau nevoie! Au sperat la o surprizã cum cã o gãseşte Tãriceanu şi atunci datele problemei erau altele. 
 În concluzie, şi ca o pãrere personalã, staff-ul de campanie a lui Victor Ponta, trebuia sã schimbe strategia 
electoralã din mers pentru cã adoptarea O.U. 55/2014 nu era suficientã decât acelora care încã mai credeau cã 
decizionalii P.S.D. au nostalgia partidului unic!  
 Pierderea alegerilor prezidenţiale ale alianţei P.S.D.-U.N.P.R.-P.C. ar putea sã fie tratatã ca o lecţie durã datã 
de electorat tocmai ca urmare a adoptãrii unor astfel de acte normative! Pentru cã, aşa cum s-a mai spus “poporul are 
întotdeauna dreptate…”.  
 Şi cu aşa ceva nu se câştigã nicio campanie electoralã într-un context geopolitic, destul de complicat, la 
graniţele României! Ostilizarea cetãţenilor români din diaspora, a fost deasemenea o mare eroare! 
 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Sorin Câmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării 
 

Configuraţia anului şcolar 2015-2016 
 

Stimate domnule ministru, 
 Încă din anul 1990, Ministerul Educaţiei i-a obişnuit pe părinţi şi pe copii acestora, elevii din ciclurile 
gimnaziale şi liceale, cu modificări dintre cele mai neobişnuite, radicale şi, în special, anunţate foarte târziu.  
 Ţinând cont de faptul că acest an şcolar este în plină desfăşurare şi că ministerul pe care îl conduceţi a promis 
unele modificări în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ preuniversitar, vă întreb stimate domnule ministru care va 
fi configuraţia anului şcolar 2015-2016 şi la ce schimbări se pot aştepta elevii şi părinţii?  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Accesul dificil al bolnavilor de cancer la medicamentele indispensabile 
 

Stimate domnule ministru, 
Dincolo de realitatea luptei din răsputeri cu o boală  nemiloasă, bolnavii de cancer întâmpină încă serioase 

dificultăţi în a-si procura medicamentele atât de necesare din farmaciile cu circuit deschis. Accesul la unele dintre 
aceste farmacii este în prezent extrem de greoi, deoarece nu toate unităţile farmaceutice se aprovizionează cu gama 
completă a pastilelor de care bolnavii au nevoie. Mai mult, în intervalul de timp dintre momentul achiziţiei şi cel al 
administrării, medicamentele nu pot fi păstrate în condiţiile prescrise, ceea ce poate pune în pericol viaţa pacienţilor. 
 Domnule ministru, în condiţiile în care aţi afirmat că pentru anul 2014 există fonduri suficiente pentru 
programul oncologic naţional, vă rog să îmi răspundeţi: 

1. Care sunt măsurile luate de ministerul pe care îl conduceţi pentru reducerea birocraţiei, astfel încât 
bolnavii să beneficieze de un tratament corespunzător? 
2. În ce mod verifică Ministerul Sănătăţii modalitatea de distribuire a medicamentelor destinate 
bolnavilor de cancer, în conformitate cu reglementările în vigoare? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 

 
Adresată domnului Narcis Ştefan Neaga, Director General la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România 
 

Dispariţia limitatoarelor de înălţime de pe DN1-zona Buşteni 
 

Stimate domnule Director General, 
Vă supun atenţiei situaţia de pericol existentă la ieşirea din Buşteni spre Braşov, pe Drumul Naţional 1, unde 

stâlpii de susţinere a limitatoarelor de înălţime au dispărut recent. Aceasta după ce luni bune s-au aflat lângă şosea în 
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stare improprie, fiind deteriorate, strâmbe şi îndoite, prezenţa lor sporind riscul producerii unor accidente grave de 
circulaţie. Sunt de notorietate incidentele tragice petrecute în România de-a lungul ultimilor ani din cauza acestor 
limitatoare de înălţime, care cântăresc peste trei tone, în unele cazuri ele prăbuşindu-se peste TIR-urile mai înalte 
decât înălţimea permisă şi peste alte autovehicule, incidente soldate cu morţi şi răniţi grav. 
 După cum ştiţi, CNADNR a plătit anul despăgubirea de un milion de euro pentru tânăra care şi-a pierdut 
mâna dreaptă într-un accident rutier din anul 2006, reprezentând daune morale, conform Deciziei nr. 1827/11 iunie 
2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României. În decembrie 2006, Elena Ghegeliu, o studentă la Drept din 
Constanţa, se deplasa cu autoturismul, împreună cu prietenul ei, pe drumul naţional către Braşov, reiese din 
informaţiile cuprinse în dosar. Prietenul ei a încercat, la un moment dat, să evite o coliziune cu un BMW, dar a scăpat 
autovehicul de sub control, iar un parapet metalic deteriorat de pe marginea drumului a străpuns portiera şi i-a intrat 
fetei în mână. medicii au fost nevoiţi să-i amputeze mâna. Poliţiştii au stabilit, după cinci ani de anchetă, că vina 
accidentului o poartă administratorul drumului, adică CNADNR. 
 Pentru a evita în viitor asemenea întâmplări nefaste, care iată costă statul român foarte mulţi bani, vă întreb 
cu respect domnule director general: 

1. Cine se face vinovat de lipsa limitatoarelor de înălţime din zona Buşteni? 
2. În caz de accidente, asiguratorul plăteşte pagubele înregistrate din cauza lipsei de interes a 
administratorului drumului? 
3. Ce măsuri aveţi în vedere pentru amplasarea corespunzătoare a acestor semnalizatoare de pe 
drumurile naţionale din România, îndeosebi de pe cel mai circulat dintre ele, DN 1? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii 
 

Protejarea monumentelor culturale din Braşov 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Dezvoltarea urbanistică haotică din foarte multe localităţi ale României a condus în ultimii ani la deteriorarea 
şi chiar devastarea unor monumente istorice, culturale şi de artă, extrem de importante pentru naţiunea noastră. Cu 
sau fără complicitatea autorităţilor administraţiei publice locale, s-au produs abuzuri fără precedent la adresa 
monumentelor de patrimoniu, în special clădiri, refacerea acestora fiind, în unele cazuri, aproape imposibilă. După 
cum bine cunoaşteţi, am asistat la eliberarea de către autorităţile locale, fără discernământ şi fără avizul ministerului 
pe care îl conduceţi, a numeroase autorizaţii de demolare a unor clădiri de patrimoniu, fapt extrem de grav pentru 
istoria naţională.  
 În aceste condiţii, vă întreb cu respect: 

1. Ce măsuri va lua Ministerul Culturii pentru a efectua modificări substanţiale la Legea monumentelor, 
în sensul descurajării oricăror atentate la adresa monumentelor? 
2. Care sunt obiectivele culturale protejate din judeţul Braşov şi ce strategie preconizaţi pentru 
menţinerea integrităţii lor? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
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Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat 
 

Stimate domnule ministru, 
 
 În oraşele ţării sunt foarte multe blocuri de locuinţe cu grad ridicat de risc seismic. Conform ultimelor date, 
11 astfel de clădiri au fost identificate în municipiul Turda şi în mediul rural din judeţul Cluj. 
 Aspectul cel mai îngrijorător ar fi faptul că la nivel judeţean sunt 2.966 de clădiri care nu au fost expertizate 
niciodată. Dintre acestea, 52 sunt in Cluj-Napoca, 200 la Turda, 23 la Dej, 880 la Gherla si 1.811 in comune. În 
primul rând, aceste verificări ar trebui făcute de proprietari, însă ei nu au bani. Urmează primăriile, însa cei de acolo 
nu vor să dea bani publici pentru proprietăţi private.  

Vă întreb cu respect: 
 
1. Credeţi că ar trebui să se aloce, de către ministerul pe care îl conduceţi, un fond destinat expertizării clădirilor?  
2.  Există o strategie naţională pentru consolidarea blocurilor cu grad ridicat de risc seismic? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Câmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării 
 

Olimpicii români 
Stimate domnule ministru, 

 
 România câştigă medalii la olimpiade şi concursuri internaţionale prestigioase, chiar dacă are tineri 
inteligenţi, care şi-au dat seama demult că statul român le oferă prea puţine perspective de a-şi urmări visul. Elevii 
superdotaţi pleacă să facă performanţă şi chiar să schimbe lumea în ţări unde sunt sprijiniţi şi au la dispoziţie tot ce au 
nevoie. Iar cei care rămân, o fac fără să se gândească la ei, ci pun pe primul plan viitorul ţării. 
Vă întreb cu respect: 
1. Cum sunt premiaţi aceşti tineri, de către statul român? 
2.  Ce poate face Ministerul pe care îl conduceţi pentru ca şi alţi elevi români să reuşească performanţe deosebite la 
concursurile internaţionale? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Câmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării 
 

Siguranţa şi protecţia elevilor în şcoli! 
 
Stimate domnule ministru, 

 
 Nu trece o săptămână fără să nu auzim de bătăi ca-n filme în şcoli. 
 Elevii transformă sălile de clasă în adevărate ringuri în care-şi împart cu nervi pumni şi picioare. Ultimele 
statistici ale Poliţiei arată că, anul trecut, peste 90% din infracţiunile ai căror protagonişti au fost minori s-au petrecut 
în incinta şcolilor. Tot mai mulţi elevi, chiar de la primele clase ale ciclului şcolar, îşi rezolvă conflictele pe care le au 
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cu colegii lor în sălile de curs sau pe coridoarele unităţilor de învăţământ. Puştii profită din plin de lipsa supravegherii 
atât din partea cadrelor didactice, cât şi a paznicilor angajaţi de şcoli şi transformă locul în care ar trebui să înveţe în 
adevărate ringuri de box. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este programul dumneavoastră, prin ministerul pe care îl conduceţi, în măsură să asigure siguranţa şi protecţia 
copiilor noştri în instituţiile şcolare? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 Declaraţii politice 
 

Croaţia are un nou preşedinte 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
După alegerile prezidenţiale din România, care au avut loc pe 16 noiembrie 2014, când cetăţenii României prin 

votul exprimat şi-au ales noul preşedinte pe următorii cinci ani, pe dl. Klaus Werner Iohannis, imediat la scurt timp şi 
în Croaţia au avut loc alegerile prezidenţiale. 

Primul tur a avut loc pe 28 decembrie 2014, iar printre mai mulţi candidaţi înscrişi în cursa electorală, doar 
patru îndeplinesc criteriile necesare de a candida la preşidenţie. Printre acei patru, se afla şi social-democratul Ivo 
Josipović - fostul preşedinte al Republicii Croaţia, aflat la final de primul său mandat şi oponenta sa, candidata 
Opoziţiei din partea Uniunii Creştin Democrate, Kolinda Grabar Kitarović, între care s-a şi dat principala luptă pentru 
preşedinţie. Chiar dacă fostul preşedinte dl. Ivo Josipović a caştigat la limită în primul tur cu 38,46% faţă de 
contracandidata sa, care a a avut 37,22%, turul al doilea, pe 11 ianuarie 2015,  produce surprize şi pe ultima sută de 
metri doamna Kolinada Grabar Kitarović, fosta reprezentantă al Ministerului Afacerilor Exterene şi Europene din 
Croaţia (perioada 2005-2008), şi fosta ministru asistent al secretarului general al NATO şi ambasador al Croaţiei în 
SUA, căştigă alegerile prezidenţiale din turul al doilea la limită, cu puţin peste un procent, 50,74% faţă de Josipović 
49,26% şi astfel devine prima femeie aleasă ca preşedinte al Croaţiei. 

Primul preşedinte ales al Croaţiei a fost dr. Franjo Tuđman în 1992, iar acesta este a şasea oară când Croaţia îşi 
alege preşedintele şi prima dată în scurta sa istorie democratică, alege o femeie. Doar 11 ţări din lume au femeie 
preşedinte, iar în afară de Croaţia, femeile se află ca preşedinţi în Elveţia, Lituania, Argentina, Brazilia, Cile, Kosovo, 
Malta, Republica Centrafricană, Corea de Sud si Liberia. 

Ca parlamentar român şi reprezentant al minorităţii croate în Parlamentul României, doresc să îmi exprim pe 
acestă cale, sincere felicitări, urâri de bine şi numai gânduri bune, multă baftă şi succes pe viitor nou alesei doamnei 
preşedinte al Croaţiei, Kolindei Grabar Kitarović şi nu în ultimul rând dacă aproape toţi predecesorii săi, în calitate de 
preşedinţi, au vizitat minoritatea croată din România, cu acestă ocazie totodată lansez invitaţia doamnei preşedinte de 
a vizita oricând minoritatea croată din România, uşile fiindu-i întodeauna deschise, o aşteptăm cu mare drag. 
Felicitări! 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Giureci-Slobodan Gherea 

 
*** 

 
Despre situaţia din estul Ucrainei, la început de an 

 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
Cu toţii am sperat că noul an va aduce o îmbunătăţire a situaţiei din estul Ucrainei, că va exista un minim de 

voinţă şi umanitate pentru a schimba ceva în bine în zonele afectate de conflict şi că dialogul va lua locul focurilor de 
arme. Din păcate, constatăm acum că primul punct al Acordului semnat la 5 septembrie 2014, respectiv "Încetarea 
focurilor imediat şi în mod bilateral" a rămas doar un deziderat. 

Cele convenite la Minsk au fost încălcat de separatiştii pro-ruşi, iar în ultimele săptămâni luptele s-au 
intensificat, culminând cu atentate sângeroase asupra populaţiei paşnice. 
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Statistic, nu putem decât să remarcăm că numărul celor nevinovaţi, care şi-au pierdut viaţa, a crescut de la o 
ofensivă la alta. După cum se ştie, la 13 ianuarie a.c., un tir de artilerie a lovit un autobuz ce transporta persoane 
civile, la un punct de control din apropierea localităţii Buhas, din sud-vestul regiunii Donetk, s-a soldat cu 12 morţi şi 
16 răniţi, printre care şi copii. 

La numai o săptămână, pe 20 ianuarie a.c., un alt incident, la fel de sângeros, a avut loc într-o staţie de 
troleibuz din oraşul Donetk, unde, în urma unui bombardament comis la o oră de vârf, 13 persoane au fost ucise si 
mai multe zeci rănite. Nu în cele din urmă, câteva zile mai târziu, la Mariupol, alţi 30 de civili, aveau să îşi piardă 
viaţa şi nu mai puţin de 100 aveau să fie răniţi. 

Indignarea şi tristeţea din suflet sunt greu de descris în cuvinte. De aceea, consider că în astfel de momente, 
trebuie să fim puternici şi solidari! Solidari cu întreg poporul ucrainean! Doliul naţional declarat în ziua de 25 
ianuarie, nu a fost numai în Ucraina, ci şi în sufletele noastre. 

Privind la cele trei atentate, consider că este de neacceptat ca, în dinamica acestui conflict absurd, să se 
ajungă până la a se demonstra cu atâta uşurinţă cât de neimportantă este o viaţă de om în raport cu unele interese 
geostrategice sau planuri bine puse la punct pentru a se dezbina un stat suveran şi, implicit, a se asigura controlul 
anumitor zone. 

Acordurile de la Minsk, deşi destul de fragile, ofereau totuşi o şansă asigurării treptate a unui climat de 
stabilitate în zonele estice, dar din păcate, respectarea lor doar de către Ucraina nu este suficientă. 

Aceste tragedii nu vor duce în niciun caz la o detensionare a situaţiei, ci dimpotrivă, în acest context sumbru, 
pacea pare tot mai îndepărtată pentru estul Ucrainei. Până acum, în acest conflict nu au pierit numai militari 
ucraineni, ci şi populaţie civilă, în total aproximativ 5000 de persoane, conform datelor furnizate de ONU. 

Nu putem ignora că aceste adevărate crime împotriva umanităţii s-au petrecut la graniţa Uniunii Europene, în 
timp ce în interiorul său, lumea s-a mobilizat pentru a spune un NU hotărât terorismului. 

Cei responsabili trebuie să plătească pentru fiecare suflet nevinovat care a pierit în atacurile pe care cu atâta 
cinism le-au comis! 

În acest sens, adresez mulţumiri în mod deosebit, oficialilor români, care au luat imediat poziţie faţă de 
evoluţia îngrijorătoare a evenimentelor din ultima lună, au considerat atacurile asupra populaţiei civile drept acte 
criminale şi au adus în prim plan nevoia de a face front comun împotriva celor responsabili de asemenea orori. 

În numele comunităţii de ucraineni din România, fac apel la toţi actorii internaţionali pentru o implicare 
susţinută, în continuare, în rezolvarea paşnică şi cât mai curând posibil, a conflictului care macină zonele estice ale 
Ucrainei. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Marocico 

 
 


