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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna  26-30 septembrie 2016) 

 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  26 septembrie 
 
Dezbaterile politice de la Camera Deputaţilor, de luni, 26 septembrie, din cadrul „Orei Guvernului”, au avut 

ca temă „Situaţia privind propunerile de modificare a Codului Fiscal avute în vedere de către Guvern, poziţia 
Ministerului Finanţelor Publice în privinţa depăşirii deficitului bugetar structural şi a introducerii unei amnistii 
fiscale”. Detalii asupra temei în dezbatere a oferit deputatul Eugen Nicolaescu (Grupul parlamentar al PNL). 

La dezbateri, solicitate de Grupul parlamentar liberal din Camera Deputaţilor, au participat: Viorel Ştefan 
(Grupul parlamentar al PSD), Gheorghe Ialomiţianu (Grupul parlamentar al PNL), Octavian Popa (Grupul 
parlamentar al ALDE) şi Erdely Istvan (Grupul parlamentar al UDMR). 

Punctul de vedere al Guvernului a fost prezentat de Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice. 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a anunţat că deputaţii Gheorghe Frăticiu (PSD, 

Circumscripţia electorală 34 Sibiu) şi Marius Manolache (PSD, Circumscripţia electorală 27 Mehedinţi) îşi vor 
desfăşura în continuare activitatea ca deputaţi neafiliaţi. 
 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 27 septembrie 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 27 septembrie, prin vot final, următoarele acte legislative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu – Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice COM(2016) 117 
(PH CD 80 /2016) – 183 voturi pentru 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către 
un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016)270 (PH CD 81/2016) – 185 voturi 
pentru. 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Vieţi demne: de la dependenţa 
de ajutor la autonomie Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234 (PH CD 82/2016) – 186 voturi pentru. 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
439/2010 COM(2016) 271 (PH CD 83/2016) – 184 voturi pentru, 3 abţineri. 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor 
locuri de muncă înalt calificate COM(2016) 378 (PH CD 84 /2016) – 188 voturi pentru. 

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul 
European şi Consiliu Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor hibride Un răspuns al Uniunii Europene 
JOIN (2016) 18 (PH CD 85/2016) – 189 voturi pentru. 

7. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Sorin 
Mihai Grindeanu) (PH CD 86/2016) – 189 voturi pentru. 

8. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ionel 
Arsene) (PH CD 87/2016) – 190 voturi pentru. 
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9. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat 
Constantin Rădulescu) (PH CD 88/2016) – 191 voturi pentru. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 223/2016) – lege ordinară – 191 voturi 
pentru. 

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la 
Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul 
Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 
octombrie 1977 (PL-x 308/2016) – lege ordinară – 191 voturi pentru. 

12. Proiectul de Lege privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele 
cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 
mai 1933 (PL-x 309/2016) – lege ordinară – 192 voturi pentru. 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 
României (PL-x 193/2016) – lege ordinară – 192 voturi pentru. 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2016 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice (PL-x 95/2016) – lege ordinară – 194 voturi pentru. 

 
Au fost adoptate, de asemenea, tot prin vot final, alte cinci propuneri legislative (patru ordinare, una 

organică), pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile raportoare, după cum urmează: 
1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române nr.218/2002 (Pl-x 875/2015) – lege ordinară – 194 voturi pentru. 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de 

stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) – lege ordinară – 195 voturi pentru. 
3. Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în 

proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea 
(Pl-x 291/2015) – lege ordinară – 199 voturi pentru. 

4. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public şi, respectiv, în domeniul 
privat al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în 
administrarea Băncii Naţionale a României (PL-x 125/2013) – lege ordinară – 199 voturi pentru. 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995 (Pl-x 870/2015) – lege organică – 199 voturi pentru. 

 
 În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" (Pl-x 
97/2016) - lege ordinară, aceasta a fost retrimisă Comisiei pentru administraţie publică şi Comisiei pentru cultură, în 
vederea redactării unui raport suplimentar.  
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2016 
 

(Situaţia cuprinde datele la 30 septembrie  2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1204  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 83

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 371

445

– votate  443

             din care: - înaintate la Senat        50 

                            - în procedura de promulgare   26 

                            - promulgate* 147 

                            - respinse definitiv 217 

                            - în reexaminare la Senat     3 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 762

a) pe ordinea de zi 169

b) la comisii  572

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14

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

7

3) Desesizări 6

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 33

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 33

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

 
     Cele 443 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         117 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    49  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               23  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     45  proiecte de legi  
                        326 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 168 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2016 
 

 (Situaţia cuprinde datele la  30 septembrie  2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 844  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 83

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 77

88

– votate  86

             din care: - înaintate la Senat        9 

                            - în procedura de promulgare 20 

                            - promulgate*   1 

                            - respinse definitiv 56 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 762

a) pe ordinea de zi 169

b) la comisii  572

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14

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

7

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 33

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 33

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

 
     Cele 86 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         15 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
               4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     8  proiecte de legi 
                         71 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 168 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

 

 
 
 
 

Şedinţele din zilele de luni, 26 şi marţi, 27 septembrie 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 162 

        din care: - în dezbatere 
160

                       - la vot final 2
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               8  

10  

   - votate 10
         din care: - înaintate la Senat   2 
                        - la promulgare   3 
                        - respinse definitiv   5 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
slative votate privesc: 
▪   Cele 10 iniţiative legislative votate privesc: 
              5 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                 din care: 
             1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                      3 proiecte de legi 
              5  propuneri legislativeegi iniţiate de  
          11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     9  proiecte de legi 

           16  propuneri legislati 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 26-30 septembrie 2016) 
 
 

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

1.  PL-x 223/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

2.  PL-x 193/2016 - Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României  
 

3.  PL-x 95/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2016 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice  
 

 
 

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

1. PL-x 308/2016 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi Folosirea 
Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977  
 

2. PL-x 309/2016 - Proiect de Lege privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli 
cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 
1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933  

  
 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativa a încetat: 
 
 

1. Pl-x 875/2015 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române nr.218/2002  
 

2. Pl-x 475/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă, republicată  
 

3. PL-x 125/2013 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public şi, 
respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naţionale a României  
 

4. Pl-x 291/2015 - Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a 
locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării 
S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea  
 

5. Pl-x 870/2015 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi 
a activităţii notariale nr.36/1995  
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 

ordinară a anului 2016 
 

 
(situaţie la data de 30 septembrie 2016) 

 
 
 

În şedinţa din data de 14 septembrie  2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua   sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 17 
proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 8 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: 

 
2 
 

0 

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

 
0
0
0

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

1
1
0

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

8 2 

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

0 
4 
0 

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

0
1
1

Total  2  4 

  
4

Total general: 10 2 8 

 
 

 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a  doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2016 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  3300    sseepptteemmbbrriiee   22001166))  
 

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 
554/2015 

 
L 

279/2015 

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

Instituirea unui mecanism eletronicde evidenţă şi comunicare în 
materia amenzilor contravenţionale, în măsură să permită 
furnizarea în timp real a datelor despre creanţele datorate şi 
plăţile efectuate. 

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

TDR: 
22.09.2015 

2 

PLx 
272/2016 

 
L 

153/2016 
 

Proiect de lege privind stabilirea condiţiilor 
pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe şi 
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe,urmărindu-se 
transpunerea integral în legislaţia internă a Directivei 
2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind aproprierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor member în ceea ce priveşte 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a 
produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 
2001/37/CE şi a Drectivei delegate 2014/109/UE a Comisiei din 
10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 
2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului prin 
stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate 
pe produsele de tutun. 

S  - Adoptat pe  
07.06.2016 
CD -  IND, SĂN 
şi JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
28.06.2016 

3 

PLx 
368/2016 

 
L 

200/2016 
 

Proiect de lege privind venitul minim de 
incluziune. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Venitul minim de incluziune ca beneficiu de asistenţă socială 
acordată familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de 
dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului 
de excluziune socială. 

S - Adoptat pe  
19.09.2016 

CD - MUN 
pt. raport 

TDR: 
04.10.2016 

4 
PLx 

96/2014 
 

L 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. (poz. I-b-3) 

Modificarea şi completarea Legii nr.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 

S - Adoptat pe 
24.02.2014 
CD - JUR 

 
 
TDR: 
17.03.2014 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
658/2013 - Caracter: ordinar 

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

informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre.  pt. raport  

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

 
PLx 

598/2015 
 

L 
643/2015 

 

Propunere legislativă privind industria 
naţională de apărare. (poz. I-a-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Crearea cadrului legal privind industria naţională de 
apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe 
domenii de activitate strategice, restucturarea şi 
regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor, 
creşterea competitivităţii şi diversificarea produselor 
specificedomeniului, precum şi participarea la 
activităţile industriei europene de apărare. 

CD - Adoptată pe 
25.112015 
S  -  Ec, Apar şi 
Dezvoltare şi strategie 
economică 
pt. raport comun 
 

TDR: 
30.03.2016 

2 
L 

253/2016 
 

Proiect de lege privind ceremoniile oficiale. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile 
ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţilor şi 
instituţiilor publice, centrale şi locale. 

S - Respins pe 
26.09.2016 

CD -  
 

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

3 
L 

429/2016 
 

Proiect de lege privind integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic 
european. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, 
urmărindu-se transpunerea integrală în legislaţia 
internă a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 
instituirea spaţiului feroviar unic european, şi abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea 
capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea 
utilizării infrastructurii feroviare. 

S - Adoptat pe 
26.09.2016 

CD -  
 

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

4 

Plx 
315/2016 

 
L 

238/2016 

Propunere legislativă privind măsurile necesare 
implementării proiectului de dezvoltare pe 
teritoriul României a Sistemului de Transport 
Gaze Naturale pe coridorul conductei de 
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria. 
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 5 deputaţi+senatori 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea măsurilor necesare implementării proiectului 
de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de 
Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de 
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria. 
 

S  - Respinsă  pe 
27.06.2016 
CD -  Adoptată pe 
20.09.2016 
 

La SG din data 
de 26.09.2016 



 
3

Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Proiect de Lege privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică.(poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

CD - Adoptat pe 
09.12.2015 
S  - Adoptat pe 
26.09.2016 
 

La promulgare 
din data de 
29.09.2016 

6 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului 
Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 
2014. (poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei 
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
Europene. 

CD + S 
Adoptată pe 19.09.2016 
 

Legea nr. 
168/2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4

 
 

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 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 

 
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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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
( la data de 30 septembrie  2016 ) 

I.  În perioada   26 – 30 septembrie 2016  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 29 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 35 avize. 

 

Cele 29 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

15  
14 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

3  
0  

26 
0  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 559 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 83 pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  4  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2016.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2932 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 387 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 81 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 39 

TOTAL     771 725 929 507 



                  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  26 - 30 septembrie 2016 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.322/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de 
către România cu statele membre ale Uniunii Europene 

Guvern 27.09.2016 
Raport de adoptare 

(380/R din 28.09.2016) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
Plx.200/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea 
nr.70/2015 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 – raport comun cu comisia juridică 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

06.09.2016 
Raport de respingere 

(364/R din 26.09.2016) 

2 

 
Plx.191/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii 
nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea 
Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(381/R din 29.09.2016) 

3 

 
Plx.261/2016 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Control Financiar 
6 parlam. 27.09.2016 

Raport de respingere 
(382/R din 29.09.2016) 

4 

 
 
PLx.305/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul 
privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din 
România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 
2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016 

Guvern 27.09.2016 
Raport de adoptare 

(383/R din 29.09.2016) 



5 

 
PLx.331/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare 
(384/R din 29.09.2016) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.734/2011
/2016 

Reexaminare - Proiect de Lege privind reglementarea marketingului 
substituenţilor de lapte matern – raport comun cu comisia pentru 
sănătate 

45 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(386/R din 29.09.2016) 

 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.145/2016 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în 
domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Cluj – raport comun cu comisia pentru administraţie 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(375/R din 28.09.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.675/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

20.09.2016 
Raport de adoptare 

(212/RS din 
28.09.2016) 

2 

 
 
PLx.208/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.09.2016 

Raport de respingere 
(376/R din 28.09.2016) 



3 

 
 
 
PLx.312/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 
2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat 
agricol 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(377/R din 28.09.2016) 

 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.318/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii – raport comun 
cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(366/R din 27.09.2016) 

2 

 
Plx.260/2016 

Propunere legislativă prevede că aleşii locali, primarii, preşedinţii de 
consilii judeţene şi consilierii comunali, orăşeneşti, municipali şi 
judeţeni nu vor putea ocupa aceste funcţii mai mult de două mandate 
successive -  raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 20.09.2016 
Raport de respingere 

(368/R din 27.09.2016) 

3 

 
PLx.251/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

74 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.09.2016 

Raport de respingere 
(373/R din 28.09.2016) 

4 

 
 
PLx.145/2016 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în 
domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Cluj – raport comun cu comisia pentru transporturi 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(375/R din 28.09.2016) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.205/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

53/2003 - Codul Muncii 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat 

31.08.2016 
Raport de respingere 

(165/RS din 
28.09.2016) 



2 

 
PLx.273/2016 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative – raport 

comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(370/R din 28.09.2016) 

3 

 
Plx.63/2016 Propunere legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua 

comunităţilor defavorizate afectate de sărăcie 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(371/R din 28.09.2016) 

4 

 
Plx.240/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 

din 2003 - Codul Muncii 

27 parlam. 
respinsă 
de Senat 

31.08.2016 
Raport de respingere 

(372/R din 28.09.2016) 

5 

 
PLx.251/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

74 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.06.2016 

Raport de respingere 
(373/R din 28.09.2016) 

6 

 
Plx.90/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

31.08.2016 
Raport de respingere 

(374/R din 28.09.2016) 

7 

 
PLx.314/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masă 

59 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(379/R din 28.09.2016) 

8 

 
PLx.368/2016 Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(385/R din 29.09.2016) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.734/2011
/2016 

Reexaminare - Proiect de Lege privind reglementarea marketingului 
substituenţilor de lapte matern – raport comun cu comisia pentru 
industrii 

45 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(386/R din 29.09.2016) 

 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 



Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.352/2016 Propunere legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate 

studiului disciplinei "Istorie" în învăţământul preuniversitar 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(387/R din 29.09.2016) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.100/2016 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în 
vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 
fizice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(191/RS2 din 
26.09.2016) 

2 

 
Plx.257/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
modificarea unor acte normative 

2 parlam. 20.09.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(363/R din 26.09.2016) 

3 

 
 
Plx.200/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea 
nr.70/2015 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 – raport comun cu comisia pentru buget 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(364/R din 26.09.2016) 

4 

 
Plx.217/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(365/R din 26.09.2016) 

5 

 
PLx.193/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 / 1998 privind 

organizarea Monitorului Oficial al României 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.09.2016 

Raport de adoptare 
(332/RS din 
26.09.2016) 

6 

 
Plx.318/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii – raport comun 
cu comisia pentru administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(366/R din 27.09.2016) 

7 

 
PLx.60/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
13.09.2016 

Raport de adoptare 
(367/R din 26.09.2016) 



8 

 
Plx.260/2016 

Propunere legislativă prevede că aleşii locali, primarii, preşedinţii de 
consilii judeţene şi consilierii comunali, orăşeneşti, municipali şi 
judeţeni nu vor putea ocupa aceste funcţii mai mult de două mandate 
successive -  raport comun cu comisia pentru administraţie 

1 parlam. 14.09.2016 
Raport de respingere 

(368/R din 27.09.2016) 

9 

 
Plx.280/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor – raport comun cu comisia pentru 
apărare 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(369/R din 27.09.2016) 

10 

 
PLx.273/2016 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative – raport 

comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(370/R din 28.09.2016) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.280/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor – raport comun cu comisia juridică 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(369/R din 27.09.2016) 

2 

 
Plx.342/2016 

Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, actualizată – raport comun cu comisia pentru politică 
externă 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(378/R din 28.09.2016) 

 
XII. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.342/2016 

Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, actualizată – raport comun cu comisia pentru apărare 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(378/R din 28.09.2016) 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 23 - 2016  
săptămâna 26-30 septembrie  2016  

 

 

10

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 

 
 

27 septembrie, Ziua Mondială a Turismului. România, codaşă încă la exploatarea potenţialului turistic 
 

În întreaga lume se sărbătoreşte, la data de 27 septembrie, Ziua Mondială a Turismului. Prima oară, Ziua 
Mondială a Turismului a fost celebrată în toată lumea în anul 1980 şi are ca scop principal conştientizarea 
importanţei turismului, a valorilor sale sociale, culturale, politice şi economice. Se atrage, astfel, atenţia asupra 
rolului turismului în construirea unui viitor mai durabil, prin participarea întregii comunităţi la procesul de 
dezvoltare. Această orientare este în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, iar ONU are în vedere 
promovarea turismului ca element esenţial al dezvoltării în viitor.  

Deşi numărul turiştilor care vizitează ţara noastră este, potrivit statisticilor, într-un trend ascendent, turismul 
din România are încă nevoie de investiţii susţinute pentru a redeveni competitiv. România are o serie de obiective 
turistice unice în Europa şi chiar în lume, însă absenţa unei promovări eficiente se traduce, anual, în pierderi de 
miliarde de euro pentru economia locală şi naţională.  

Cu siguranţă, promovarea deficitară, lipsa unei viziuni şi absenţa unei strategii eficiente ar putea fi printre 
cauzele pentru care ţara noastră nu exploatează la maximum potenţialul turistic de care dispune. Este şi cazul 
judeţului Constanţa cu ale sale staţiuni de pe litoralul românesc. Binecuvântat cu numeroase destinaţii şi atracţii 
turistice, judeţul Constanţa nu a ştiut în toţi aceşti ani să şi le pună în valoare. Mai mult, în ultimii 15 ani, autorităţile 
locale şi-au bătut joc de ele, contribuind la degradarea lor. Mizând soarta economică a litoralului românesc pe cartea 
dezmăţului şi a kitsch-ului, administraţia pesedistă a distrus tot ceea ce putea numi turism în judeţul Constanţa. Ani 
întregi turiştii au fost „încântaţi” cu un turism al prost-gustului, fără programe turistice, fără alternativă, fără 
strălucirea de altădată. La tot acest spectacol grotesc s-a adăugat o dezvoltare haotică a infrastructurii turistice.  

Turismul în judeţul Constanţa trebuie să reprezinte altceva. Constanţa şi staţiunile litoralului trebuie să se 
scuture de praf şi să redevină obiective turistice importante, care să poată satisface şi cele mai înalte standarde de 
calitate, atât pentru turiştii străini, cât şi pentru cei din ţară. 

 
 

Deputat  
Gheorghe Dragomir 

 
*** 
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 Interpelări  
 
Adresată: domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  
De către: deputat Horia Cristian 
Obiectul interpelării: Ordinul 4405/30.06.2015 al ministrului MECS 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
  
 Am rugămintea, dacă aveţi amabilitatea, să reevaluaţi şi să corectaţi de urgenţă textul Ordinului 
4405/30.06.2015 al ministrului MECS, privind modalitatea de desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare.  
 În fapt, la art 22, alin. (1) lit. b) se prevede ca pentru identificarea elevilor la competiţii de nivel superior 
etapei pe unitatea de învăţământ, aceştia trebuie să prezinte "CI, sau, după caz,  certificatul de naştere în original". 
 Prezentarea certificatului de naştere reprezintă o problemă din mai multe puncte de vedere: 
- certificatul de naştere este un act de stare civilă şi nu este un "act de identitate" care să permită identificarea 
persoanei, neavând fotografie; 
- fiind act de stare civilă, conform definiţiei nu este obligatoriu a fi asupra persoanei, cum este în cazul actelor de 
identitate; 
- având în vedere cele de mai sus, părinţii au o reticenţă uşor de înţeles de a pune la dispoziţia unor terţe unităţi de 
învăţământ, prin intermediul copiilor acest act de stare civilă, în original; 
- de asemenea toate tipurile de centre de plasament, precum şi unităţile de învăţământ care au în grijă copii au 
interdicţia formală de a înstrăina sub orice formă aceste acte de stare civilă. 
 Având în vedere cele de mai sus s-au raportat numeroase cazuri în care copii au fost excluşi din competiţiile 
sportive interjudeţene sau regionale, invocându-se lipsa certificatului de naştere în original. 
 În acest sens vă solicit să  corectaţi ordinul respectiv, în sensul în care legitimarea şi identificarea copiilor să 
se facă, în absenţa C.I. (la copii care nu au împlinit vârsta de 14 ani) pe baza carnetului de elev (cu fotografie, 
semnătură şi stampila şcolii) care trebuie coroborate cu alte acte emise de şcoală (lista cu elevii care compun 
delegaţia care se ataşează delegaţiei profesorului însoţitor). 
  

*** 
 
 
Adresată: domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României 
De către:  deputat Ioan Tămâian  
Obiectivul interpelării: SOS cultura! 
 

Am constatat că atât dumneavoastră, cât şi membrii Guvernului pe care-i coordonaţi, recunosc importanţa 
culturii pentru societatea românească. Faceţi  apel la comunitate pentru a deveni conştienţi de valorile pe care le 
avem de apărat, de susţinut şi de dus mai departe, pentru a progresa. Declaraţi că  suntem săraci, dar fără  opera de 
artă a lui Brâncuşi, Cuminţenia Pământului, am fi şi mai… săraci. Că avem datoria să încercăm tot ce ne stă în 
putinţă să ne păstrăm valorile. Cele vii, dar şi cele patrimoniale. 
Cultura nu face altceva decât să reflecte ea însăşi prin sistemul ei, prin vitalitatea ei, societatea în care trăim. 
Ministerul Culturii este în slujba artiştilor şi a creatorilor, şi nu invers. 

Mă bucur că împărtăşim aceleaşi idei despre importanţa culturii şi a actului creativ, şi, în acest sens, vă fac 
cunoscută o iniţiativă prin care puteţi sprijini acest domeniu şi care nu implică eforturi bugetare importante. Este 
vorba de modificarea Codului Fiscal, în sensul posibilităţii acordării scutirii de taxe sau impozite pentru clădirile şi 
terenurile aflate în folosinţa Uniunii Artiştilor Plastici din România şi a Uniunii Scriitorilor din România, dacă  nu 
sunt folosite pentru activităţi economice, să fie scutite de taxe.  Este important de reţinut  că  în  imobilele pentru care 
se solicită scutirea, se realizează în permanenţă numai activităţi de creaţie artistică.     

Vă menţionez că Uniunea Artiştilor Plastici din România, cât si filialele si asociaţiile afiliate nu primesc 
subventii de la bugetul de stat sau bugetele locale, iar prevederea explicită în textul noului Cod Fiscal a scutirii la 
plata impozitelor şi taxelor de către acestea, ar  reprezenta o „gură de oxigen” pentru artişti, pentru a nu vorbi despre 
cultură şi actul de creaţie la timpul trecut. 
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Nu sunt necesare decât  un mic act de voinţă şi o analiză atentă a acestei propuneri legislative pentru a  se 
observa că printr-un aviz favorabil din partea Guvernului, s-ar putea salva munca de creaţie a mii de artişti. 

(http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b161&an_cls=2016).  
Aştept răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
De către: deputat Ionel Palăr 
Obiectul interpelării: Măsuri în vederea asigurării corectitudinii concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile şcolare preuniversitare   
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 

În ciuda încercărilor de blocaj din partea unor forţe politice, concursul pentru ocuparea funcţiilor de director 
şi director adjunct din unităţile de învăţământ va continua, potrivit informaţiilor furnizate, în urmă cu câteva zile, de 
oficiali ai Ministerului pe care îl conduceţi. Aşa cum vi s-a adus la cunoştinţă, în unele judeţe, anul şcolar a debutat 
cu o reală problemă generată de schimbarea unor manageri de unităţi şcolare de către conducerea Inspectoratului 
Şolar Judeţean, în multe cazuri în mod arbitrar, fără ca acestora să le poată fi imputate culpe profesionale sau 
manageriale. Nici Bacăul, judeţ pe care îl reprezint în Parlament, nu a făcut excepţie de la această situaţie, întrucât 
conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, asupra căreia planează acuzaţii privind ingerinţe politice în luarea 
deciziilor, a impus schimbarea unor directori şi directori de şcoli, fără niciun fundament. Drept urmare, există un 
scepticism fundamentat cu privire la corectitudinea organizării concursului despre care facem vorbire, cu atât mai 
mult cu cât, potrivit Metodologiei de organizare, din comisiile de examinare vor face parte şi reprezentanţi ai 
municipalităţii – a căror independenţă politică nu este pe deplin garantată.   
Domnule Ministru, întrucât unul dintre obiectivele asumate de Ministerul pe care îl conduceţi este depolitizarea şi 
corectitudinea concursului la care mă refer şi având în vedere aspectele semnalate, vă rog să îmi răspundeţi la 
următoarea întrebare: 

- Care sunt măsurile suplimentare pe care Ministerul pe care îl conduceţi le are în vedere pentru asigurarea 
corectitudinii concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile şcolare 
preuniversitare?      

Vă mulţumesc! 
 

*** 
 
 
 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii 
 

Măsuri urgente la epidemia de rujeolă din România 
 
 
 Domnule Ministru, 
 
 Ministerul Sănătăţii a confirmat săptămana trecută existenţa epidemiei de rujeolă în România, 3 bebeluşi au 
decedat şi sute de copii sunt internaţi în spitalele din toată ţara. 
Si în judeţul Arad numărul copiilor bonavi este în creştere, sunt deschise cinci focare iar în ultima saptămână au fost 
spitalizaţi 17 copii. Există statistici din care reiese că  numai jumătate din copii din judeţul în care sunt deputat  au 
fost vaccinaţi,  iar riscul extinderii epidemiei este mare. 
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În acest sens, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica dacă aveţi vaccinuri suficiente, ce 
măsuri aţi luat în acest sens şi dacă Ministerul va demara urgent campanii de informare a populaţiei, în special a 
părinţilor, cu privire la beneficiile vacinării împotriva acestei boli, cu care nu este de glumit. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Scheau 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Petru Sorin Buşe, ministrul Transporturilor 
 

Reorganizarea C.N.A.D.N.R- S.A.  şi înfiinţarea C.N.I.R- S.A. 
 
 
 Domnule Ministru, 
 
 Guvernul României a adoptat în data de 14 septembrie 2016  ordonanţa de urgenţă prin care reorganizează 
C.N.A.D.N.R-S.A. şi înfiinţează Compania Naţională de Investiţii Rutiere S.A. (C.N.I.R.), o companie distinctă 
pentru gestionarea infrastructurii rutiere.În acelaşi act normativ se specifică faptul că C.N.A.D.N.R-S.A. îşi schimbă 
denumirea în C.N.A.I.R-S.A. (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) şi va avea ca obiect 
principal de activitate întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor, variantelor 
ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră.  
 C.N.I.R-S.A. se va ocupa de proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier potrivit necesităţilor 
de deplasare a cetăţenilor şi de circulaţie a mărfurilor în condiţii de siguranţă, cu atingerea unor timpi de deplasare 
comparabili cu cei din Uniunea Europeană şi asigurarea confortului în trafic. Până la desfăşurarea efectivă a 
activităţii C.N.I.R.-S.A, pot fi asigurate servicii suport de către C.N.A.I.R.-S.A pe bază de protocol de colaborare 
încheiat între cele două companii. 
 Fosta C.N.A.D.N.R-S.A ar  fi trebuit să fie o companie de interes strategic naţional cu rol deosebit de 
important în dezvoltarea reţelei de autostrăzi şi în conectarea României la rutele europene printr-o infrastructură bine 
dezvoltată. După cum cunoaşteţi, C.N.A.D.N.R-S.A s-a întors în subordinea Ministerului Transporturilor, în urma 
adoptării OUG de către Guvernul condus de Victor Ponta din data de 17 decembrie 2014. Menţionez faptul că din 
2008 până în prezent, fosta C.N.A.D.N.R- S.A a avut un buget cumulat de circa 13,5 miliarde de euro, bani suficienţi 
pentru construcţia a aproape 2.000 de kilometri de autostrăzi la un cost mediu de 7 milioane de euro/kilometru, dar 
România are doar 700 de kilometri de autostrăzi în prezent. Doar 420 de kilometri de autostrăzi au fost deschişi 
circulaţiei după 2008, România continând să fie şi în prezent la coada Europei la capitolul infrastructură rutieră. 
Modul în care s-au cheltuit aceste sume reprezintă o măsură a risipei realizate de-a lungul timpului, având în vedere 
că fosta C.N.A.D.N.R -S.A avea anual un buget de 1,5-2 miliarde de euro, atât pentru autostrăzi, cât şi pentru  
drumuri naţionale, dar rezultatele au întârziat să apară.  

În acest sens, în calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, readuc pentru a patra oară în 
atenţia dumneavostră şi a Ministerului Transporturilor  situaţia dezastruoasă a infrastructurii judeţului Timiş  în ceea 
ce priveşte nedemararea procedurilor de finanţare şi execuţie a lucrărilor de finalizare a Centurii Sud a municipiului 
Timişoara-varianta de ocolire. Din păcate, şi în anul 2016, judeţul Timiş este cvasi-absent din lista de investiţii 
finanţate de această dată de Guvernul Dacian Cioloş, fiind în continuare, cu zero lei alocaţi proiectelor sale aflate în 
jurisdicţia guvernului şi pentru acest obiectiv. 
 Având în vedere tergiversarea sistematică din 2012 până în prezent a acestei situaţii şi ţinând cont de faptul 
că C.N.A.I.R-S.A este în prezent  în subordinea Ministerului Transporturilor, vă rog, domnule Ministru să-mi 
comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere şi măsurile concrete pe care le veţi întreprinde pentru includerea 
municipiului Timişoara şi a judeţului Timiş în toate finanţările din domeniul infrastructurii de transport. 
Referitor la reorganizarea C.N.A.D.N.R-S.A şi înfiinţarea C.N.I.R.-S.A ,vă rog să-mi precizaţi următoarele: 
1. Ce măsuri veţi întreprinde în vederea transparentizării cheltuirii banilor publici de către noua Compania Naţională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în condiţiile în care fosta C.N.A.D.N.R-S.A nu a publicat oficial rapoarte 
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trimestriale sau semestriale prin care să comunice care au fost proiectele concrete către care au fost direcţionate 
sumele de bani în anul 2015 şi  în anul 2016.  
2. Care sunt sursele  de finanţare ale noii companii C.N.I.R-S.A şi care sunt planurile de management ale C.N.I.R-
S.A pentru ultimul trimestru al anului 2016 ? 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Comisia Europeană sprijină sectorul apicol din România cu peste 3,6 milioane de Euro pe an în perioada 
2017-2019 

 
 Domnule Ministru, 
 În  data de 7 iulie 2016 a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1102 a Comisiei Europene 
de aprobare a programelor naţionale apicole. Bugetul Uniunii Europene alocat României pentru programul apicol, 
pentru perioada 2017-2019, este de aproximativ 3,6 milioane Euro pe an. 

Apicultorii români se confruntă cu o situaţie alarmantă, fiind în pericol de faliment. În contextul unei 
producţii de miere extrem de scăzute şi cu o cerere mică de pe piaţa externă, apicultorii au nevoie de soluţii imediate 
pentru a salva acest sector. 
O problemă gravă semnalată de apicultori este folosirea neonicotinoidelor pe suprafeţe în care agricultorii nu au 
declarat aplicarea acestui tratament. În consecinţă, mortalităţile la albine au fost îngrijorătoare. O parte semnificativă 
a apicultorilor au avut pierderi de până la 80% din populaţia de albine deţinute, ca urmare a tratamentelor nocive 
utilizate de agricultori. Mai mult, apicultorii care au produse bio ar putea fi acuzaţi că mierea pe care o 
comercializează nu respectă standardele de calitate din cauza folosirii pesticidelor. În aceste condiţii, apicultorii 
propun o serie de soluţii prin care acest sector ar putea fi salvat, una dintre acestea fiind cultivarea faceliei şi a 
lucernei tocmai pentru a extinde suprafeţele unde nu se utilizează neonicotinoide. Însă lipsa măsurilor şi a fondurilor 
din sector îi determină pe mulţi apicultori să renunţe la a mai creşte albine.  
 Tocmai de aceea sprijinul oferit de Comisia Europeană nu trebuie tratat cu superficialitate de instituţiile 
implicate în dezvoltarea sectorul apicol din România, instituţii care trebuie să fie preocupate din timp în a pune la 
dispoziţie apicultorilor toate informaţiile de care aceştia au nevoie pentru a beneficia de  aceste fonduri. 
 Având în vedere situaţia gravă în care se află sectorul apicol, vă rog, domnule Ministru să-mi comunicaţi 
care sunt măsurile imediate pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le va întreprinde pentru ca apicultorii 
români să nu rateze şi aceste fonduri extrem de importante pentru un sector aflat în acest moment în moarte clinică.  
 Solicit rãspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Dragoş Nicolae Pîslaru, ministrul Muncii, Familiei, Problemelor Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  
 

Implementarea Strategiei naţionale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” pentru 
perioada 2016-2020 şi Planului operaţional privind implementarea acestei strategii 

 
 Domnule Ministru, 
 
 Conform Strategiei naţionale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” pentru perioada 
2016-2020 şi Planului operaţional privind implementarea acestei strategii, ambele aprobate în şedinţa de guvern din  
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14 septembrie 2016, Guvernul României îşi propune participarea activă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa 
comunităţii prin creşterea accesibilităţii la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, a calităţii serviciilor sociale 
şi printr-o mai bună monitorizare a respectării drepturilor acestora. Acele condiţii sociale, economice, juridice, 
politice şi de mediu care acţionează ca bariere în exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi trebuie 
să fie identificate şi eliminate pentru ca persoana cu dizabilităţi să participe deplin şi efectiv în societate, în condiţii 
de egalitate cu toţi ceilalţi. Strategia naţională şi Planul operaţional aferent vizează asigurarea unui cadru normativ în 
ceea ce priveşte promovarea principiilor şi obiectivelor Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, pentru perioada 2016-2020. Implementarea cât mai rapidă a Strategiei naţionale ”O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilităţi” pentru perioada 2016-2020 va duce la  îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu 
dizabilităţi prin accesul la servicii integrate de sprijin (sociale, de sănătate, educaţionale) de calitate, dezvoltate la 
nivelul comunităţilor în care domiciliază, la reducerea situaţiilor de discriminare multiplă şi la reducerea ponderii 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, dar şi la o mobilizare a instituţiilor publice, a 
sectorului privat şi neguvernamental în susţinerea procesului de implementare a strategiei.  
 Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule Ministru să-mi comunicaţi  următoarele: 
1. Care sunt resursele financiare pe care Ministerul Muncii, Familiei, Problemelor Sociale şi Persoanelor Vârstnice le 
are în vedere pentru  implementarea acestei Strategii naţionale precum şi a şi Planului operaţional? 
2. Care sunt instituţiile pe care Ministerul Muncii, Familiei, Problemelor Sociale şi Persoanelor Vârstnice le va 
responsabiliza şi implica în monitorizare, care este metodologia şi  care sunt instrumentele de monitorizare ? 
 Solicit rãspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Cheltuieli publice irosite 
 
 
 Stimată Doamnă Ministru, 
 
 Vă semnalez o listă de propuneri şi probleme din categoria surselor de cheltuieli publice unde putem diminua 
mult pierderile nejustificate şi la care vă rugăm să ne răspundeţi punctual cu privire la impactul bugetar şi la măsurile 
pe care Guvernul actual le ia în calcul pentru soluţionare:  
1. Exercitarea unui control real al statului asupra sumelor alocate de la bugetul de stat pentru atragerea fondurilor 
europene nerambursabile (FEN) cred că se impune. În foarte multe situaţii, beneficiarii publici nu au reuşit să 
finalizeze proiectele accesate, utilizând sumele alocate de la buget în mod ineficient, fără să mai ajungă să solicite 
rambursarea acestora. Vorbim atât despre beneficiarii publici autorităţi centrale, cât şi despre autorităţile locale. 
Volumul creditelor bugetare alocate se ridică la miliarde de lei anual, din care se întorc la buget cel mult 50%, deşi 
procentul ar trebui să fie de aproximativ 75-85%. 
Care este cuantumul global al acestui volum de credite în bugetul general consolidat?  
Propunere: Cred cã se impune transparentizarea execuţiei bugetare pe zona alocãrilor pentru atragerea FEN, prin 
crearea unui buget separat pentru FEN, care sã permitã urmãrirea îndeaproape a modului de efectuare a cheltuielilor 
şi de realizare a veniturilor. 
 2. Finanţarea entitãţilor de utilitate publicã creşte în anii de campanie electoralã. 
Câte entitãţi au fost declarate de utilitate publicã anual, care este cuantumul anual al alocãrilor bugetare, care este 
cuantumul anual din fondul de rezervã, ce pierderi au raportat anual - din 2000 pânã în prezent? 
Propunere: Reducerea subvenţiilor de la buget pentru entitãţi care nu justificã în niciun fel modul de utilizare a 
fondurilor publice primite, care nu aduc niciun fel de plus valoare societãţii: diverse ONG-uri, institute despre care 
nimeni nu ştie ce produc, care nu prezintã niciun fel de rapoarte de activitate. 
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 3. Analiza situaţiei excedentelor lãsate la bunul plac al unor autoritãţi ale statului: ANCOM, ANRE, ASF, ANL, etc, 
în condiţiile în care acestea încaseazã diverse taxe (de spectru, de exploatare, subvenţii, etc) care în fapt aparţin 
statului român. Astfel, se ajunge în situaţia în care la aceste autoritãţi conducerea şi angajaţii beneficiazã de salarii 
uriaşe şi diverse alte avantaje, fãrã sã existe o justificare realã. În mod normal, excedentele ar trebui virate la bugetul 
statului, iar pentru cheltuielile şi avantajele conducerii şi personalului acestor autoritãţi ar trebui efectuate analize 
judicioase. 
Care este lista completã a acestor instituţii şi autoritãţi? La ce cuantum se ridicã excedentele lor, anual, din 2010 pânã 
în prezent? 
Propunere: Excedentele acestor autoritãţi publice ale statului aparţin statului român, nu conducerii şi angajaţilor, şi 
cred cã acestea ar trebui virate la bugetul statului, iar pentru cheltuielile şi avantajele conducerii şi personalului 
acestor autoritãţi ar trebui introduse mecanisme transparente de alocare, în limite rezonabile cu bunele practici 
internaţionale. 
4. Câti salariati în administratia publicã au atribuţii în achiziţiile publice şi care este cuantumul cheltuielilor publice 
implicate cu personalul specializat în achiziţii publice (centrale şi locale)? 
Propunere: Crearea unei autoritãţi centrale şi respectiv regionale pentru derularea procedurilor de achiziţii publice, cu 
personal specializat, fapt care ar reduce semnificativ alocãrile bugetare ale ordonatorilor de credite (centrali şi locali) 
cu personalul implicat în prezent în procedurile de achiziţie publicã. În acest mod, ar fi degrevaţi ordonatorii de 
credite de numeroasele probleme administrative generate de derularea procedurilor de achiziţie publicã, corupţia în 
acest domeniu s-ar reduce semnificativ, iar efortul conducerii diverselor instituţii publice s-ar putea concentra doar 
asupra realizãrii obiectivelor şi scopului pentru care a fost creatã şi funcţioneazã: servirea interesului public, al 
cetãţeanului, pe domeniul sãu de competenţã. 
 5. În România funcţioneazã 44.500 entitãţi care declarã venituri din activitãţi fãrã scop patrimonial. Totalul 
veniturilor din activitãţi fãrã scop patrimonial declarat de aceste entitãţi în anul 2015 (potrivit site-ului MFP) este de 
9,67 miliarde lei. Din aceasta sumã, 830 milioane lei provin din sponsorizãri din impozitul pe profit (83%) şi din 
impozitul pe venit (17%). 
Sunt corecte aceste informaţii?  
În ce mod analizeazã autoritãţile competente modul de realizare a veniturilor acestor entitãţi? Este posibil ca unele 
dintre aceste venituri sã fie totuşi impozabile. Este verificat modul de utilizare al sponsorizãrilor primite de aceste 
entitãţi din impozitele cuvenite bugetului de stat? 
 6. Cheltuielile publice cu investiţiile ne aşeazã pe primele locuri în Europa, dar obiectivele de investiţii finalizate 
sunt puţine.  
Care este cuantumul anual al cheltuielilor publice totale cu studiile de fezabilitate angajate de instituţiile publice? 
Care este cuantumul anual al cheltuielilor publice cu studiile de fezabilitate angajate de instituţiile publice care nu s-
au tradus în obiective de investiţii finalizate? 
 Propunere: Reducerea cheltuielilor cu diverse studii de fezabilitate, care consumã importante resurse financiare şi 
care ulterior nu mai sunt folosite. 
 7. La 31.12.2015 instituţiile şi autoritãţilor publice deţineau 29 miliarde de lei în bãncile comerciale, deşi legea 
finanţelor publice nu permite acest lucru. Statul plãteşte dobânzi importante pentru accesarea de credite de la bãncile 
comerciale pe piaţa internã, care folosesc între altele, tocmai disponibilul instituţiilor publice. 
Este corectã cifra de 29 de miliarde de lei a depozitelor bancare cu excedentele instituţiilor şi autoritãţilor publice la 
sfârşitul anului 2015? La cât s-au ridicat ele anual, din 2000 pânã în prezent? 
Propunere: Obligativitatea pãstrãrii în Trezorerie a disponibilului instituţiilor publice şi nu în bãncile comerciale.  
8. Cheltuielile publice alocate pentru achiziţia de softuri şi/sau licenţe sunt uriaşe, iar bazele de date publice sunt în 
continuare neconectate şi lipsite de interactivitatea necesarã cetãţenilor.  
Care este cuantumul anual, din 2000 pânã în prezent, cu privire la achiziţia publicã de softuri şi licenţe? Câte dintre 
acestea sunt într-adevãr utile instituţiilor publice care le-au achiziţionat şi care este preţul real, de piaţã, al acestor 
aplicaţii informatice? 
Propunere: Realizarea unei analize detaliate, prezentate public, asupra utilitãţii cheltuielilor efectuate pentru 
achiziţionarea de softuri şi/sau licenţe. 
 9. Reducerea cheltuielilor cu mobilierul şi aparatura biroticã: în 2015, pentru ordonatorii principali ai bugetului de 
stat, valoarea acestor cheltuieli a fost de aproximativ 320 milioane lei. S-au fãcut analizele de utilitate şi corectitudine 
în cheltuirea acestor fonduri publice? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 23 - 2016  
săptămâna 26-30 septembrie  2016  

 

 

17

 10. Reducerea cheltuielilor cu carburanţii: în 2015, pentru ordonatorii principali ai bugetului de stat, valoarea acestor 
cheltuieli a fost aproximativ 370 milioane lei. S-au fãcut analizele de utilitate şi corectitudine în cheltuirea acestor 
fonduri publice? 
 Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Programul „Cornul şi laptele” din judeţul Satu Mare 
 

Supun atenţiei dumneavoastră programul „Cornul şi laptele” din judeţul Satu Mare. Deşi anul şcolar a început de 
aproape două săptămâni elevii sătmăreni nu beneficiază de programul „Cornul şi laptele”. Sătmărenii mi-au semnalat 
această problemă la cabinetul parlamentar. Aceştia susţin că nu este primul an în care acest program întârzie foarte mult în 
Satu Mare. 
Vă rugăm să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1. Care este motivul din cauza căruia întârzie acest program?  
2. Când va fi pus efectiv în aplicare programul „Cornul şi laptele” în judeţul Satu Mare? 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Victor Vlad Grigorescu, ministrul Energiei 
 

Componenţa preţului final la electricitate  
pentru utilizatorii casnici 

 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 Românii au al doilea cel mai mic salariu mediu din UE, dar al 8 - lea cel mai mic preţ final la electricitate 
pentru consumatorii casnici. E vorba de 13,2 eurocenţi pe Kwh, conform ultimelor date oficiale disponibile ale 
Eurostat.  
 Consumatorii casnici din Bulgaria şi Ungaria plãtesc preţuri finale la electricitate mai mici decât românii, cu 
23% şi respectiv 13%.  
 În România, 32% din preţul final reprezintã costul resurselor, cea mai mare pondere de 39% fiind deţinutã de 
costurile de reţea şi 29%  de taxe şi impozite. 
 În Bulgaria 60% din preţul final reprezintã costul resursei, 23% - costurile de reţea şi 17% - taxe şi impozite.  
 În Ungaria 42% reprezintã costul resursei, 37% - costurile de reţea şi 21% - taxe şi impozite. 
 Aşadar, meritã analizate detaliat structura taxelor şi a impozitelor plãtite de cãtre români pentru electricitate, 
dar şi costurile de reţea atât de ridicate în România faţã de ţãrile vecine.  
Preţul final mediu în Uniunea Europeanã pentru electricitatea destinatã utilizatorilor casnici este de 21,05 
eurocenţi/kWh. Cele mai mari preţuri finale la electricitate din UE se înregistreazã în Danemarca - 30,4 
eurocenţi/kWh, Germania – 29,5 eurocenţi/kWh, Irlanda - 24,5 eurocenţi/kWh şi Italia – 24,3 eurocenţi/ kWh. La 
polul opus se situeazã: Bulgaria - 9,6 eurocenţi/kWh, Ungaria – 11,5 eurocenţi/ kWh, cum menţionam mai sus, dar şi 
Lituania – 12,4 eurocenţi/kWh. 
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 Având în vedere situaţia expusă mai sus vă rog să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1. Care este structura taxelor şi impozitelor plãtite de cãtre români pentru electricitate? 
2. Care  sunt costurile de reţea? Cum se poziţioneazã România din aceastã perspectivã în raport cu celelalte state 

europene? 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Numărul taxelor parafiscale 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 
Vă rugăm să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 

1.Care  este numărul anual al taxelor parafiscale existente în România începând cu anul 2008 până în prezent? 
2.Care este lista completă a taxelor parafiscale existente în prezent? Care este cuantumul fiecăreia, respectiv sumele 
încasate din aceste taxe în prezent şi unde se varsă aceste sume în buget? Care dintre acestea presupun costuri mai 
mari de administrare decât încasări efective? 
3.Aveţi în vedere pe termen scurt diminuarea numărului taxelor şi tarifelor parafiscale prin eliminare sau comasare? 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea 
incapacităţii de plată 

 
 Stimată Doamnă Ministru, 
 
 Supun atenţiei dumneavoastră problema modificării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind 
unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, care mi-a fost semnalată la cabinetul parlamentar de către 
reprezentanţii mediului de afaceri. Aceştia susţin că modificarea acestei ordonanţe îngreunează munca 
departamentului contabil. Mai mult, în cazul firmelor care au cont la Trezorerie, va fi necesar ca o persoană să se 
deplaseze zilnic la ghişeu pentru a obţine informaţii, deoarece nu se pot realiza plăţi electronice, iar extrasul de cont 
nu se poate obţine în timp real. 
 Având în vedere situaţia expusă mai sus vă rugăm să ne transmiteţi explicaţiile care se impun şi soluţiile pe 
care MFP le are în vedere pentru aceste cazuri semnalate. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic 
 

Asociaţii şi fundaţii cu statut de utilitate publică 
 

 Stimată Doamnă Ministru, 
  
 În România, existã în prezent 133 de fundaţii şi asociaţii cu statut de utilitate publicã înfiinţate în baza 
ordonanţei 26/2000, cãrora li se adaugã cele 1028 de fundaţii şi asociaţii, înfiinţate în baza unor legi speciale, şi 
consorţiile universitare. Cele mai multe dintre acestea, aproape 60% din total, se regãsesc în Bucureşti, 8 astfel de 
organisme se gãsesc în Sibiu şi alte 5 în Bacãu.  
 În prezent, nu existã cadru general unitar pentru acordarea statutului de utilitate publicã şi nici pentru 
reglementarea şi monitorizarea activitãţii acestor entitãţi. Aşadar, având în vedere cele expuse mai sus, vã rog sã ne 
rãspundeţi punctual la urmãtoarele întrebãri:  
 

1. Aveţi în vedere crearea unui set de criterii unitar prin care o asociaţie sau fundaţie sã poatã fi încadratã ca 
fiind de utilitate publicã? 

2.   Care este lista domeniilor pentru care aceste asociaţii şi fundaţii pot aplica şi în care pot activa? 
3. Cine evalueazã activitatea asociaţiilor sau fundaţiilor de utilitate publicã? 
4. Cine decide retragerea statutului de asociaţie sau fundaţie de utilitate publicã? 
5. Care este numãrul total al asociaţiilor, fundaţiilor şi organizaţiilor non-guvernamentale active din România? 

Dar în judeţul Satu Mare? 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
Adresată domnului Petru Sorin Buşe, ministrul Transporturilor 
 

Situaţia lucrărilor la Varianta Ocolitoare a Municipiului Bacău şi soluţii avute în vedere de Ministerul 
Transporturilor pentru dinamizarea lucrărilor 

 
  

Stimate Domnule Ministru, 
 
 În data de 22.09.2016,  alături de directorul general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România (CNADNR), Cătălin Homor, aţi întreprins o vizită de lucru la Varianta Ocolitoare a 
Municipiului Bacău, în urma căreia aţi susţinut public faptul că mobilizarea pe teren din partea constructorului nu 
este cea dorită. Vă aduc la cunoştinţă faptul că, în ciuda aspectelor semnalate de dumneavoastră în urma vizitei de 
lucru, recent, reprezentanţi ai autorităţilor locale, preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Braşoveanu, şi primarul 
Municipiului Bacău, Cosmin Necula, au apreciat pozitiv situaţia lucrărilor de pe şantierul Variantei Ocolitoare a 
Municipiului Bacău.  
 În virtutea aspectelor semnalate, vă rog, Domnule Ministru să îmi răspundeţi în scris la următoarele întrebări: 
 

1. Care este, concret, situaţia găsită pe teren, în urma vizitei efectuate pe şantierul Variantei Ocolitoare a 
Municipiului Bacău, care este motivul nemulţumirii exprimate de Domnia voastră? 
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2. Care sunt soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru dinamizarea lucrărilor, cu atât mai mult cu cât vorbeaţi 
despre faptul că mobilizarea nu este tocmai cea dorită din partea constructorului?     

 Vă mulţumesc! 
 

Deputat  
Ionel Palăr 

 
*** 

 
Adresată doamnei Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
   

Programul Casa verde 
  
 Stimate doamnă Ministru, 
 
 Din comunicarea publică, am aflat că Guvernul îşi propune să finanţeze, pentru anul 2016, proiecte şi 
programe pentru protecţia mediului în valoare de 790,1 milioane lei, această sumă fiind destinată atât pentru onorarea 
contractelor în vigoare, cât şi pentru încheierea unor noi contracte de finanţare. 
 Noutăţile din acest an se referă şi la programul “Casa Verde”, care va fi completat de noul program “Casa 
Verde Plus”, pentru care au fost alocate 45 milioane de lei, din care vor fi finanţate materiale ecologice, sisteme de 
acoperişuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse si altele. 
 În baza acestor date, vă întreb, doamnă ministru, ce sumă va fi alocată  pentru judeţul Buzău în cadrul acestui 
program ?  
 Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
 Erland Cocei 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii  
  

Numărul de cazuri de rujeolă  înregistrate la nivelul 
judeţului Buzău 

 
 Stimate domnule Ministru, 
 
 Ministerul Sănătăţii  a anunţat că România a înregistrat, în primele opt luni ale acestui an, 675 de cazuri 
confirmate de rujeolă în 23 de judeţe. Doi copii au murit, iar un al treilea deces suspect de rujeolă a fost înregistrat 
zilele trecute, dar se aşteaptă confirmarea finală.  
 Tot din  comunicarea Ministerului Sănătăţii aflăm că cele trei cazuri de deces au survenit la copii sub vârsta 
de 1 an, adică vârsta la care se efectuează vaccinarea împotriva rujeolei (vaccinul ROR). Într-o comunitate cu 
acoperire optimă a vaccinării, toţi copii sub 1 an sunt protejaţi de aşa numitul efect de protecţie de grup. Deci, cei trei 
copii decedaţi ar fi putut fi protejaţi prin neapariţia rujeolei la copiii mai mari, trecuţi de vârsta de vaccinare, dacă 
aceştia ar fi fost vaccinaţi. 
 Dacă se compară datele din 2016 cu cele de anul trecut, se observă o creştere alarmantă a numărului de 
îmbolnăviri, în anul 2015 existând doar 7 cazuri confirmate de rujeolă, dar niciun deces.  
 În acest sens, vă întreb, domnule ministru, care este numărul de cazuri de rujeolă înregistrate de la începutul 
acestui an la nivelul judeţului Buzău şi cum s-a acţionat la nivelul judeţului împotriva campaniilor  iresponsabile 
împotriva vaccinării copiilor? 
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 Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Erland Cocei 

 
*** 

 
Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii 
 

Strategia Ministerului Sănătăţii referitoare la naşterile 
premature 

 
 Stimate domnule Ministru, 
 
 Naşterea prematură este cea mai importantă cauză a mortalităţii bebeluşilor, determinând la nivel mondial 
mai mult de un milion de decese anual. 
 În anul 2014, în România au venit pe lume 18.000 de nou-născuţi înainte de termen. În condiţiile în care 
natalitatea în ţara noastră a scăzut, procentul rămâne încă unul foarte ridicat. Astfel că 1 din 10 bebeluşi se naşte 
prematur, ceea ce clasează ţară noastră drept una cu cele mai mari rate ale prematurităţii din Europa. 
 Statisticile oficiale prezintă date sumbre care ar trebui să alarmeze autorităţile  şi să le determine să facă din 
informare şi sănătate o prioritate. Studiile ONU, EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants 
Home) sau UNICEF la nivel internaţional arată că 79% dintre bebeluşi sunt născuţi între 32 şi 36 de săptămâni, 10% 
între 28-31 de săptămâni, iar 11% vin pe lume la doar 28 de săptămâni. Nou născutul înainte de 28 de săptămâni sau 
cel foarte mic (sub 1000 de grame) este expus unor riscuri mari de a dezvolta probleme severe de: surditate 3%; 
cecitate (orbire) 8%; paralizie cerebrală 8-12%; retard mintal 14%. 
 În acest sens, vă întreb, domnule ministru, care este politica Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte 
informarea pentru conştientizarea în legătură cu prematuritatea şi implicaţiile naşterilor premature, care afectează atât 
mamele, dar mai ales copii născuţi înainte de termen, cu risc de a dezvolta probleme de grave de sănătate? 
 Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Erland Cocei 

 
*** 

 




