
CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2018  
Săptămâna 3 – 7 decembrie 2018  

 

 

1 
 

 
Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 

dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 

     
 

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 3 – 7 decembrie 2018)…………………......................2  
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor  

(sesiunile februarie – iunie și  septembrie – decembrie 2018)…..…………….………................................................4 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor  

(sesiunea septembrie – decembrie 2018)…..…………….……….................................................................................5 
D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (3 – 7 decembrie 

2018) ................................................................ .............................................................................................................6 
E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune  

ordinară parlamentară a anului 2018..............................................................................................................................7 
 Anexă...........................................................................................................................................................................8 
    F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor.................................................................31 
 Anexă..........................................................………………………….....…..............................................................32 

 
 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
- Grupul parlamentar al PNL....................................................................................................................................40 
- Grupul parlamentar al UDMR................................................................................................................................59 
- Grupul parlamentar al ALDE.................................................................................................................................65 

 
 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2018  
Săptămâna 3 – 7 decembrie 2018  

 

 

2 
 

I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 3 – 7 decembrie 2018) 
 

 
Ședința Camerei Deputaților de luni, 3 decembrie 

 
Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 3 decembrie, următoarele acte normative: 
 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea 

componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 84/2018); 
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru Europa: 
consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu COM(2018)673(PH CD 85/2018); 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 (PL-x 656/2018) - lege organică; 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul 
de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii 
COM(2018)708 (PH CD 86/2018); 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, 
pentru 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte din Marea Neagră 
COM(2018)710 (PH CD 87/2018).; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018) - lege ordinară; 

7. Reexaminarea Legii pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 3 august 
2018 (Pl-x 447/2017/2018) - lege organică; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice (PL-x 160/2018) - lege ordinară; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de 
protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a 
fost afectată de virusul pestei porcine africane (PL-x 612/2018) - lege organică; 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri 
privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul 
Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe (PL-x 537/2018) - lege ordinară; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 245/2009) - lege 
organică; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de 
urgentare a absorbţiei fondurilor europene (PL-x 473/2018) - lege ordinară ; 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de 
administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate 
de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 (PL-x 558/2018) - lege ordinară; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii 
legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice (PL-x 613/2018) - lege ordinară; 
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15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PL-x 504/2018) - lege ordinară; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale (Pl-x 492/2018) - lege organică; 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 (Pl-x 
414/2018) - lege organică. 

 
În ceea ce privește proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole comune (PL-x 584/2018) - lege ordinară, acesta a fost retrimis Comisiei pentru buget și Comisiei pentru 
agricultură, timp de o săptămână, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

 

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

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 7 decembrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1499 
din care:  
– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 330 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 370

503 

– votate  488 

             din care: - înaintate la Senat      87 

                            - în procedura de promulgare 79 

                            - promulgate** 235 

                            - respinse definitiv 87 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1
- la vot final 13 
2) Se află în proces legislativ 1021 

a) pe ordinea de zi 376 

b) la comisii  618 

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

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

9 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3 

 
     Cele 488 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                           206 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                    107  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                               83  proiecte de legi  
                           282 propuneri legislative 
 

        * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2018 au fost promulgate 297 de legi. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 

 
(Situaţia cuprinde datele la 7 decembrie 2018) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1235 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 905 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 330 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 170

236 

– votate  221 

             din care: - înaintate la Senat      54 

                            - în procedura de promulgare 66 

                            - promulgate* 54 

                            - respinse definitiv 47 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

- la vot final 13 

2) Se află în proces legislativ 1021 

a) pe ordinea de zi 376 

b) la comisii  618 

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

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

9 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3 

 
                 ▪ Cele  221 iniţiative legislative votate privesc: 
                             98 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                     din care: 
                                           50  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                                   5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                         43  proiecte de legi  
                                     123 propuneri legislativei legislative 
 
               * În anul 2018 au fost promulgate 297 de legi, 54 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală, 
iar 243 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare. 
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţele din zilele de luni, 3 şi miercuri, 5 decembrie 2018 
 

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

362 

        din care: - în dezbatere 
 

362 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          10  

13 

  
- la vot final 
 

13 

  
Retrimise la comisii 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gis 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ   
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară  

parlamentară a anului 2018 
 

(situaţie la data de 10 decembrie 2018) 
 
 

În noiembrie  2018, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea 
de-a doua  sesiune ordinară a anului 2018, care  cuprinde 129 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 82 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de 

legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
7 
 

0 

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

 
0 
0 
0 
 

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

2 
0 
2 
3 

Camera 
Deputaţilor:  

59 0 

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

 
8 
28 
0 
 

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

0 
0 
15 
8 

Procedură 
comună: 

 16 

Total: 66 0  
36 

 
 

30 

 82 0 82 

 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1100  ddeecceemmbbrriiee    22001188))  
 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                                    

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
624/201

8 
 

L 
444/201

8 

Proiect de Lege pentru completarea art.114 
alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice şi a art.55 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. (poz. 
I-b-52) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010, precum şi a 
art.55 din Legea nr.223/2015, în sensul ca şi „copiii susţinătorilor 
care aveau calitatea de soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate 
sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, 
decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice ... în perioada în care 
erau asiguraţi în sistemul public de pensii, în temeiul Legii 
nr.19/2000” să poată obţine „o pensie de urmaş în sistemul 
pensiilor militare de stat, fiind eliminate situaţiile discriminatorii în 
care se regăsesc în raport cu urmaşii soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti care solicită şi li se stabileşte dreptul la pensie militară 
de urmaş, sub incidenţa prevederilor art.47 şi 55 alin.(1) din Legea 
nr.223/2015”. 

S -  Adoptat 
pe 22.10.2018 
CD -  OZ Plen 
MUN și APAR
 

 
 
 
 
Raport 
depus pe 
21.11.2018 
(625/R/2018
) 

2 

PLx 
565/201

8 
 

L 
445/201

8 

Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, 
instituţional şi procedural necesar aplicării 
Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea 
efortului statelor membre de a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte 
angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 
2020. (poz. I-b-27)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar 
aplicării Deciziei nr.406/2009/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră până în 2020, având în vedere necesitatea stabilirii unor 
acţiuni specifice şi a unor relaţii de colaborare la nivel 
intersectorial al autorităţilor publice pentru reducerea emisiilor 
provenite din sectoarele specifice aferente non ETS, precum şi 
pentru respectarea obligaţiilor privind monitorizarea, estimarea şi 
raportarea emisiilor aferente care revin instituţiilor administraţiei 
publice centrale şi locale, cu atribuţii şi competenţe în domeniile 
vizate. 

S  - Adoptat 
pe 17.10.2018 
CD -  OZ 
Plen IND și 
MED   
 

 
 
 
 
 
Raport 
depus pe 
27.11.2018 
(647/R/2018
) 

3 

PLx 
567/201

8 
 

L 
446/201

8 

Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului 
naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din 
administraţia publică. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane 
din administraţia publică, organism cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care urmează să 
funcţioneze pe lângă Secretariatul General al Guvernului. 

S -  Adoptat 
pe 17.10.2018 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și 
MUN 
 

 
 
Raport 
depus pe 
27.11.2018 
(649/R/2018
) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

4 

PLx 
686/201

8 
 

L 
442/201

8 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor 
drepturile conexe. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, din perspectiva 
necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele 
Directivei (UE) 2017/1564, precum şi transpunerea Directivei (UE) 
nr.2017/1564 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor 
opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi 
drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficient 
de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de 
modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor 
aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea 
informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE), seria L, nr.242 din data de 20 septembrie 2017. 

S  - Adoptat 
pe 07.11.2011 
CD - OZ Plen 
CULT și JUR 
 

 
 
 
 
 
Raport 
depus pe 
29.11.2018 
(669/R/2018
) 

5 

PLx 
625/201

8 
 

L 
572/201

8 

Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi din 
imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public 
al statului, din administrarea Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în 
subordinea Ministerului Mediului, în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 
(poz. I-b-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în 
domeniul public al statului, în suprafaţă de 0,2100 ha, situat în 
comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, aflată în 
subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale. Ministerul Apărării Naţionale va executa 
investiţiile necesare pe amplasament pentru realizarea 
construcţiilor noi şi amenajărilor la terenuri în vederea relocării 
Farului de aterizare Gura Portiţei din imobilul 832 în noua locaţie. 

S -  Adoptat 
pe 22.10.2018 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și 
APAR 
 

 
 
 
 
Raport 
depus pe 
29.11.2018 
(671/R/2018
) 

6 

PLx  
145/201

8 
 

L 
42/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului 
şi acvaculturii. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
20.03.2018 
CD - OZ Plen 
BUG şi AGRI 
 

 
 
Raport 
depus pe 
03.12.2018 
(674/R/2018
) 

7 

PLx 
280/201

8 
 

L 
221/201

8 

Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat 
de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. 
(poz. I-b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată 
pe 16.10.2018 
CD -  OZ 
Plen JUR și 
INFOCOM 
 

 
 
Raport 
depus pe 
04.12.2018 
(675/R/2018
) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

8 

PLx  
645/201

8 
 

L 
596/201

8 

Proiect de lege privind aprobarea participării 
României la sistemul Națiunilor Unite al 
Echipelor de evaluare și coordonare în caz de 
dezastre, precum și pentru completarea anexei nr. 
1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 
internaționale interguvernamentale la care 
România este parte. (poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al 
Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, urmând a fi 
creată și o rezervă financiară prin plata unei contribuții în valoare 
de 50000 USD, pentru anul 2018, pentru asigura participarea 
membrilor naționali la misiunile organizației. 

S  - Adoptată 
pe 24.10.2018 
CD - OZ Plen 
BUG  
 

 
 
 
 
 
Raport 
depus pe 
06.12.2018 
(692/R/2018
) 

9 

PLx 
503/201

8 
 

L 
437/201

8 

Proiect de Lege privind societăţile mutuale de 
asigurare. (poz. I-b-28) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării 
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv 
reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a acestora, dar şi 
modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea nr.237/2015, în acord cu 
normele europene incidente. Demersul legislativ transpune, prin 
art.32, prevederile art.63 pct.1 din Directiva (UE) 2016/2341 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 
privind autorităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea 
de pensii ocupaţionale (IORP) (reformare), publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.354 din 23 
decembrie 2018. 

S - Adoptat pe 
03.10.2018 
CD - POL EC 
BUG  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
23.10.2018 

10 

PLx 
654/201

8 
 

L 
576/201

8 

Proiect de lege privind Fondul de Compensare a 
Investitorilor. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea statutului 
juridic a administratorului schemei de compensare a investitorilor 
în servicii şi instrumente financiare din societate pe acţiuni în 
persoană juridică de drept public, similar modului de organizare şi 
funcţionare aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege 
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi (2), 
art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din Directiva 
97/9/CE a Parlamentului European şi a Consililui din 3 martie 1997 
privind sistemele de compensare pentru investitori. 

S  - Adoptată 
pe 29.10.2018 
CD - POL EC 
BUG  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
TDR: 
15.11.2018 

11 

PLx  
133/201

8 
 

L 
88/2018 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
TDR: 
12.04.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

12 

PLx 
673/201

8 
 

L 
575/201

8 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999, în 
sensul extinderii regimului juridic al incompatibilităţilor şi al 
conflictelor de interese prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel 
cum acestea sunt reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra 
tuturor categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul 
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice. 

S  - Adoptată 
pe 24.10.2018 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
22.11.2018 

13 

PLx 
621/201

0 
 

L 
395/201

0 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.15 şi 16 din Legea nr.38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul prevederii obligaţiei 
dispeceratului de a încheia contractul de dispecerizare cu orice 
taximetrist care îi solicită în scris acest lucru şi care activează în 
raza localităţii de autorizare a dispeceratului, sub sancţiunea 
retragerii autorizaţiei pentru activitatea de dispecerat taxi. 

 

S -  Adoptat 
pe 19.10.2010 
CD -  Retrimis 
la IND și 
TRSP pe data 
de 24.02.2014  
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
12.04.2014 

14 

PLx 
190/201

4 
 

L 
6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-10)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat 
pe 07.04.2014 
CD -  Retrimis 
la IND pe data 
de 12.09.2018 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
02.10.2018 

15 

PLx  
781/201

5 
 

L 
390/201

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

16 

PLx 
380/201

7 
 

L 
235/201

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 
din Legea nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
09.11.2017 

17 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele 
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă. 
(poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat 
pe 28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 

18 

Plx 
243/201

8 
 

L 
33/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al 
art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri. (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul includerii şi a silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor 
în cadrul cărora se poate presta munca necalificată având caracter 
ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru acelaşi beneficiar. 

S  - Adoptată 
pe 18.04.2018 
CD -  AGRI și 
MUN 
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
17.05.2018 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

19 

Plx 
336/201

8 
 

L 
149/201

8 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.  
(poz. I-b-33) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri 
de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 
şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările 
ulterioare. 

S  - Adoptat 
pe 22.05.2018 
CD -  AGRI și 
JUR 
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
12.06.2018 
 

20 

PLx 
502/200

5 
 

L 
202/200

5 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

21 

PLx 
574/201

7 
 

L 
181/201

7 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat 
pe 06.12.2017 
CD -  Retrimis 
la ADMIN pe 
data de 
19.11.2018 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.12.2018 
 

22 

PLx 
575/201

7 
 

L 
414/201

7 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii 
privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat 
pe 06.12.2017 
CD -  Retrimis 
la ADMIN pe 
data de 
19.12.2017 
 pt. raport 
suplimentar 
  

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

23 

PLx 
574/201

8 
 

L 
410/201

8 

Proiect de Lege privind gestionarea siturilor 
potenţial contaminate şi a celor contaminate.  
(poz. I-b-51) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate şi a celor 
contaminate, creând condiţiile de realizare a obiectivelor prioritare 
specifice siturilor contaminate stabilite prin art.2 alin.(1) din 
Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru 
mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”. 

S -  Adoptat 
pe 16.10.2018 
CD -  ADMIN 
și MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
12.11.2018 
 

24 

PLx 
551/201

8 
 

L 
392/201

8 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale.  
(poz. I-b-53) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea 
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele 
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a serviciilor, 
atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în procesul de 
asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a prevederilor legii 
care pot conduce la retragerea acreditării/licenţierii. 

S -  Adoptat 
pe 15.10.2018 
CD -  MUN  
pt. raport  
 

TDR: 
07.11.2018 
 

25 

 
PLx 

736/201
8 
 

L 
606/201

8 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, 
precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi 
cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administrației publice 
centrale și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 
adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptat 
pe 28.11.2018 
CD -  MUN și 
JUR 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
13.12.2018 

26 

PLx 
399/201

7 
 

L 
216/201

7 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-b-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat 
pe 23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

27 

PLx 
670/201

1 
 

L 
532/201

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
realizării unei clarificări a textului privind categoriile de abateri de 
la buna conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică şi inovare, precum şi o detaliere la nivel procedural, în 
special în ceea ce priveşte procedura de contestare a deciziilor 
comisiilor de etică sau a Consiliului Naţional de Etică. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2011 

28 

PLx 
716/201

8 
 

L 
443/201

8 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar asigurăriielaborării, 
implementării și monitorizării politicii de tineret, participăriiactive 
și incluzive a tinerilor la viața societății, la domeniile de interes 
pentru aceștia, precum și acadrului juridic necesar dezvoltării 
personale și profesionale a tinerilor conform necesităților și 
aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat 
pe 19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
05.12.2018 

29 

PLx 
122/201

5 
 

L 
592/201

4 

Proiect de Lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative. (poz. I-b-42) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 25.02.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
17.03.2015 

30 

PLx 
409/201

5 
 

L 
95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi 
a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală. (poz. I-b-43) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 11.05.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.06.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

31 

PLx 
825/201

5 
 

L 
553/201

5 

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

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

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

TDR: 
10.12.2015 

32 

PLx 
163/201

8 
 

L 
498/201

7 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi altor acte normative. (poz. I-b-46) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 

33 

PLx 
405/201

8 
 

L 
142/201

8 

Proiect de lege pentu modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice. (poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
ordinii şi siguranţei publice, în scopul adoptării unor măsuri care să 
conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în acest domeniu, 
prin instituirea instrumentelor legale necesare exercitării 
atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor 
necesare asigurării unei protecţii juridice şi, mai ales fizice, a 
personalului angajat. 

S  - Adoptată 
pe 25.06.2018 
CD -  
Retrimisă pe 
data de 
19.11.2018 la 
JUR și APĂR 
pt. raport 
suplimentar 
  
 

TDR: 
28.11.2018 

34 

PLx 
734/201

8 
 

L 
573/201

8 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 
munițiilor. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul 
armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere necesitatea transpunerii parțiale a 
Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 177 mai 20177 de modificare a Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme, 
precum și a îmbunătățirii cadrului legal în materie. 

S  - Adoptată 
pe 28.11.2018 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
13.12.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

35 

PLx 
264/201

7 
 

L 
160/201

7 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 
CD - Retrimis 
pe data de 
12.11.2018 la 
POL EXT și 
CROMANII 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
03.12.2017 

36 

PLx 
537/201

7 
 

L 
217/201

7 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul penal în 
vederea transpunerii unor directive ale Uniunii 
Europene. (poz. I-b-45) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
14.12.2017 

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

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx 
181/201

7 
 

L 
451/201

7 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. I-a-7) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat 
pe 09.05.2018 
S  - ÎNV 
pt. raport  
 

TDR: 
23.05.2018 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

2 

PLx 
410/201

8 
 

L 
641/201

8 
 

Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a 
Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, 
încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei 
nr.40 privind admiterea României ca membru al 
Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, 
adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 
2017. (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii 
în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a 
Rezoluţiei nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii 
Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul 
Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 
mai 2017.  

CD -  
Adoptată pe 
31.10.2018 
S -  Adoptată 
pe 19.11.2018 
 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

3 

PLx 
408/201

8 
 

L 
632/201

8 

Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
pentru politici de dezvoltare privind 
manangementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de 
amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe 
(CAT-DDO) între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 4 iulie 2018. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Ratificarea Acordului de împrumut  
pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de 
dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei 
catastrofe (CAT-DDO) între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 400 de milioane 
de euro, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018. 

CD -  
Adoptată pe 
24.10.2018 
S -  Adoptată 
pe 19.11.2018 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
28.11.2018 
 

4 

PLx 
409/201

8 
 

L 
642/201

8 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, 
pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele 
membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 
15 octombrie 2008. (poz. I-b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de Parteneriat Economic (APE) între statele 
CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de altă, semnat la Bridgetown, la 15 
octombrie 2008. Acordul stabileşte norme detaliate privind 
importul şi exportul de mărfuri. UE acceptă să nu mai aplice taxe 
vamale şi contingente, începând de la 1 ianuarie 2008, iar 
majoritatea statelor CARIFORUM îşi vor deschide treptat pieţele 
pentru circa 87% din mărfurile importate din UE şi originare din 
UE, în următorii 25 de ani. APE conţine prevederi privind 
comerţul de servicii, investiţiile, concurenţa, inovaţia, proprietatea 
intelectuală şi achiziţiile.

CD -  Adoptat 
pe 31.10.2018 
S -  OZ Plen  
EC 
 
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul - 
favorabil 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

5 

PLx 
424/201

8 
 

L 
386/201

8 

Lege pentru aprobarea Legii privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autorităţile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi 
penale şi combaterea infracţiunilor sau al executării 
pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, 
precum şi privind libera circulaţie a acestor date.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 2 senatori 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea protecţiei persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 
combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind 
libera circulaţie a acestor date. Prin intervenţiile legislative 
propuse se urmăreşte transpunerea prevederilor Directivei (UE) 
2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 
2016, urmând a fi abrogată Legea nr.238/2009 prin care este 
reglementat acest domeniu în prezent. 

S - Adoptată 
pe 05.07.2018 
CD - Adoptată 
pe 10.10.2018 

La 
promulgare  
din data de 
17.10.2018 
 

6 

PLx 
483/201

8 
 

L 
390/201

8 

Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi abrogată actuala 
reglementare în domeniu, respectiv Legea nr.656/2002. Proiectul 
transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 
2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) seria L, nr.141 din 05 iunie 2015. 

S - Adoptată 
pe 24.09.2018 
CD - Adoptată 
pe 24.10.2018 

La 
promulgare  
din data de 
31.10.2018 
Sesizare de 
neconstituți
onalitate 
(02.11.2018
) 

7 

Plx 
508/201

7 
 

L 
229/201

7 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore. (poz. I-b-36) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 27.11.2017 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

8 

Plx 
37/2018 

 
L 

526/201
7 
 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 14.02.2018 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

9 

Plx 
105/201

8 
 

L 
90/2018 

 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi 
prelucrare primară a lânii în zona montană.(poz. I-
b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 07.03.2018 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

10 

Plx 
106/201

8 
 

L 
92/2018 

 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a 
animalelor în zona montană.  
(poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 07.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

11 

Plx 
107/201

8 
 

L 
94/2018 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea stânelor montane. 
(poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 07.03.2018 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

12 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/201
7 

Lege pentru completarea Anexei la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope. (poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 05.02.2018 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

13 

PLx 
586/201

7 
 

L 
445/201

7 

Lege privind aprobarea Programului pentru 
stimularea angajării tinerilor în sectoarele 
agricultură, acvacultură şi industria alimentară. 
(poz. I-b-47)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 11.12.2017 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

14 

Plx 
134/201

8 
 

L 
93/2018 

 

Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a 
investiţiilor din zona montană. 
(poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 14.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

15 

Plx 
147/201

8 
 

L 
91/2018 

 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi 
plantelor medicinale în zona montană. 
 (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 20.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

16 

Plx 
124/201

8 
 

L 
523/201

7 
 

Lege privind Statutul inspectorului de muncă. (poz. 
I-b-38) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 12.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

17 

Plx 
307/201

8 
 

L 
176/201

8 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind libera 
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 
Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei 
Elveţiene. (poz. I-b-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 07.05.2018 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

18 

PLx 
146/201

8 
 

L 
50/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional. 
(poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 20.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
  
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

19 

PLx 
328/201

8 
 

L 
560/201

7 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor de transport public local nr.92/2007. 
(poz. I-b-11)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 1 senator 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.92/2007, în scopul corelării 
cu dispoziţiile Legii nr.51/2006, precum şi pentru extinderea la 
nivel judeţean a serviciului de transport public local. 

S  - Adoptată 
pe 14.05.2018 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2018 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

20 

PLx 
423/201

8 
 

L 
348/201

8 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România. 
(poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 2 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002, şi a Ordonanţei Guvernului nr.25/2014, în sensul 
asigurării transpunerii Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere 
a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare 
profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi 
sau proiecte educaţionale şi muncă. 

S -  Adoptată 
pe 05.07.2018 
CD -  Adoptată 
pe 10.10.2018 
 

Legea nr. 
247/2018 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

21 

PLx 
421/201

8 
 

L 
355/201

8 

Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri. (poz. I-b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.143/2000, prin introducerea a două noi 
substanţe în cuprinsul tabelului nr.1 din anexa la lege, în sensul 
armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană. 

S -  Adoptată 
pe 03.07.2018 
CD -  Adoptată 
pe 10.10.2018 
 

Legea nr. 
248/2018 

22 

PLx 
251/201

8 
 

L 
418/201

8 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind 
cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, 
la 4 decembrie 2017.  
(poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat 
la Belgrad, la 4 decembrie 2017. Acordul va servi ca bază legală 
pentru facilitarea desfăşurării activităţilor bilaterale româno-
sârbe, în special a consultărilor politico-militare, a acordării de 
consultanţă şi asistenţă de specialitate în cercetare şi dezvoltare, 
repararea şi recondiţionarea armamentelor şi echipamentelor 
pentru nevoile forţelor armate, a participării unităţilor militare la 
exerciţii. Textul Acordului conţine prevederi referitoare la: scop, 
domenii de cooperare, forme de cooperare, aplicare, Comisia 
militară mixtă româno-sârbă, planul de cooperare militară 
bilaterală, aspecte financiare, jurisdicţie, protecţia informaţiilor 
clasificate, obligaţiile Părţilor rezultând din alte acorduri 
internaţionale, soluţionarea disputelor şi prevederi finale. 

CD -  
Adoptată pe 
27.06.2018 
S  -  Adoptată 
pe 08.10.2018 
 

Legea nr. 
253/2018 

23 

PLx 
229/201

8 
 

L 
417/201

8 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Libaneze privind 
cooperarea în domeniul militar, semnat la 
Bucureşti, la 27 noiembrie 2017. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, 
semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017. Acordul conţine 
dispoziţii referitoare la scop, domenii şi forme de cooperare, 
vizite, comitetul militar mixt, prevederi generale privind exerciţiile 
comune, obligaţiile părţilor privind exerciţiile comune, servicii de 
telecomunicaţii, protecţia mediului pe timpul exerciţiilor comune, 
aspecte financiare, aspecte legale, protecţia informaţiilor 
clasificate, obligaţiile Părţilor rezultând din alte acorduri 
internaţionale, soluţionarea disputelor şi prevederi finale. 

CD -  
Adoptată pe 
27.06.2018 
S  -  Adoptată 
pe 08.10.2018 
 

Legea nr. 
254/2018 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

24 

PLx 
448/201

8 
 

L 
603/201

8 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), 
semnat la New York, la 15 iunie 2017. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New 
York, la 15 iunie 2017. 

CD -  
Adoptată pe 
19.09.2018 
S  -  Adoptată 
pe 15.10.2018 
 

Legea  
nr. 
261/2018 
 

25 

PLx 
451/201

8 
 

L 
354/201

8 

Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţă 
de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind 
stabilirea strategiei pentru mediul marin. (poz. I-b-
5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010, în 
vederea transpunerii Directivei (UE) 2017/845 a Comisiei din 17 
mai 2017 de modificare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului în ceea ce priveşte listele orientative ale 
elementelor ce trebuie luate în considerare în vederea pregătirii 
strategiilor marine. 

S - Adoptată 
pe 03.09.2018 
CD - Adoptată 
pe 31.10.2018 

Legea nr. 
279/2018 

26 

PLx 
475/201

8 
 

L 
395/201

8 

Lege pentru completarea menţiunii privind 
transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea 
nr.204/2006 privind pensiile facultative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.204/2006, intervenţia legislativă fiind 
argumentată în expunerea de motive prin faptul că declaraţia de 
transpunere actuală din cadrul Legii nr.204/2006 trebuie 
completată, pentru a asigura trimiterea la prevederile Directivei 
2014/50/CE care asigură transpunerea acesteia pentru pensiile 
facultative pe care le reglementează. 

S - Adoptată 
pe 17.09.2018 
CD - Adoptată 
pe 31.10.2018 

Legea nr. 
280/2018 

27 

PLx 
484/201

8 
 

L 
244/201

8 

Lege privind utilizarea datelor din registrul cu 
numele pasagerilor din transportul aerian pentru 
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor 
grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. (poz. I-
b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru 
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a 
infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi 
pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale. Demersul legislativ are în vedere 
transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/681 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 
(PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave. 

S - Adoptată 
pe 24.09.2018 
CD - Adoptată 
pe 31.10.2018 

Legea 
nr.284/2018 



 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

28 

Plx 
485/201

8 
 

L 
319/201

8 
 

Lege privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. (poz. I-
b-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului şi abrogarea Hotărârii Guvernului 
nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S -  Adoptată 
pe 24.09.2018 
CD -  
Adoptată pe 
07.11.2018 
 

Legea nr. 
292/2018 

29 

Plx 
502/201

8 
 

L 
408/201

8 
 

Lege privind reducerea emisiilor naţionale de 
anumiţi poluanţi atmosferici. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 
(UE) 2016/2284 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 
decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi 
poluanţi atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE şi de 
abrogare a Directivei 2001/81/CE, în scopul stabilirii unor 
angajamente de reducere a emisiilor atmosferice antropice de 
dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili 
nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) şi particule fine în suspensie 
(PM2,5) la nivelul statelor membre şi instituirii obligaţiei de 
elaborare, adoptare şi punere în aplicare a unor programe 
naţionale de control al poluării atmosferice, precum şi a 
monitorizării şi raportării emisiilor şi a impactului poluanţilor 
respectivi asupra ecosistemelor. 

S -  Adoptată 
pe 03.10.2018 
CD -  
Adoptată pe 
07.11.2018 
 

Legea nr. 
293/2018 

30 

Plx 
79/2018 

 
L 

89/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în 
zona montană.  
(poz. I-b-19)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 04.06.2018 
CD -  Adoptată 
pe 14.11.2018 
  
 

Legea nr. 
296/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
        



 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
        

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

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

 

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

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

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

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

 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

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

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de 
stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 
103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane 
lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și 
un deficit în sumă de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate 
la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.316,6 milioane lei 
(cu 239,1 milioane lei sub prevederile bugetare aprobate). 
Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 
milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare 
aprobate). 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2017.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2017 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
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4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
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8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
 
 

( la data de  7 decembrie 2018 ) 
 

I.  În perioada   3 – 7 decembrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 33 rapoarte.  

       Comisiile permanente au depus 76 avize. 
Cele 33 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 22 

 11   

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:                    

4
5  

23
1  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 583 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 76 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  28  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 

ordinară a anului 2018.  
                                                                                                                                                                                 

II. De la începutul actualei legislaturi 

      
Comisiile parlamentare au întocmit  1600 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 698 

 rapoarte suplimentare 115 58 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 26             

TOTAL     818 782 

 
 
 



             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  3 - 7 decembrie 2018 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
Plx.647/2018 

Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - 
S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi 
Pedagogică" prin transformare – raport comun cu comisia pentru 
învățământ 

Guvern  
respinsă de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de respingere 
(673/R din 03.12.2018) 

2 

 AVIZUL COMUN asupra audierii candidaților pentru ocuparea funcției de 
vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor 
financiare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară – raport 
comun cu comisia pentru buget 

 04.12.2018 
Raport de adoptare 

(24/RC din 05.12.2018) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.145/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor 

din sectorul pescuitului şi acvaculturii – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

70 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(674/R din 03.12.2018) 

2 

 
 
PLx.584/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole commune – raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(665/RS din 04.12.2018) 

3 

 
 

AVIZUL COMUN asupra audierii candidaților pentru ocuparea funcției de 
vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor 
financiare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară – raport 
comun cu comisia economică 

 04.12.2018 
Raport de adoptare 

(24/RC din 05.12.2018) 

4 

 
PLx.580/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2018 privind 

instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare 
locală etapa a II-a 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare 
(687/R din 06.12.2018) 



5 

 
Plx.605/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

17 parlam. 
respins de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(688/R din 06.12.2018) 

6 

 
Plx.600/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată 
a TVA 

17 parlam. 
respins de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(689/R din 06.12.2018) 

7 

 
Plx.674/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal 

11 parlam. 
respins de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(690/R din 06.12.2018) 

8 

 
 
PLx.646/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(691/R din 06.12.2018) 

9 

 
 
PLx.645/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul 
Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, 
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte 

Guvern  04.12.2018 
Raport de adoptare 

(692/R din 06.12.2018) 

10 

 
Plx.643/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

7 parlam. 
respins de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(693/R din 06.12.2018) 

11 

 
Plx.663/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 şi art.154 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

9 parlam. 
respins de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(694/R din 06.12.2018) 

12 

 
Plx.683/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

16 parlam. 
respins de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(695/R din 06.12.2018) 

13 

 
PLx.639/2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscal – 

raport comun cu comisia pentru agricultură 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(696/R din 06.12.2018) 

14 

 
Plx.527/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în 

format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar – 
raport comun cu comisia pentru invățământ 

40 parlam. 
respinsă de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de respingere 
(697/R din 06.12.2018) 



15 

 
Plx.528/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în 

format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în 
învăţământul preuniversitar – raport comun cu comisia pentru învățământ 

37 parlam. 
respinsă de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de respingere 
(698/R din 06.12.2018) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.569/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol – raport comun cu comisia pentru agricultură 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(672/R din 03.12.2018) 

2 

 
 
PLx.505/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării şi securităţii – raport comun cu comisiile 
pentru apărare și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(676/R din 04.12.2018) 

3 

 
PLx.567/2008/
2018 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr.325/2006 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(677/R din 04.12.2018) 

4 

 
PLx.421/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 
privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru 
transporturi și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(684/R din 05.12.2018) 

5 

 
Plx.37/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru 
transporturi și juridică 

Guvern 30.10.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(95/RS1 din 05.12.2018) 

 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
 
PLx.454/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru 
stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL 
privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul 
multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care 
rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare  
(589/RS din 04.12.2018) 



Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană 

2 

 
PLx.421/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 
privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru 
industrii și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(684/R din 05.12.2018) 

3 

 
Plx.37/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru 
industrii și juridică 

Guvern 20.11.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(95/RS1 din 05.12.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.569/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol – raport comun cu comisia pentru industrii 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(672/R din 03.12.2018) 

2 

 
PLx.145/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor 

din sectorul pescuitului şi acvaculturii – raport comun cu comisia pentru 
buget 

70 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(674/R din 03.12.2018) 

3 

 
 
PLx.584/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării 
financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
commune – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(665/RS din 04.12.2018) 

4 

 
PLx.495/2018 Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate 

serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi 
structurilor publice din România – raport comun cu comisia pentru apărare 

22 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare 
(683/R din 05.12.2018) 

5 

 
 
Plx.208/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 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 

2 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(382/RS din 05.12.2018) 

6 

 
Plx.581/2014 

LEGEA ZOOTEHNIEI 
23 parlam. 
respinsă de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(542/RS din 06.12.2018) 



7 

 
PLx.639/2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscal – raport 

comun cu comisia pentru buget 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(696/R din 06.12.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.415/2018 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român 

pentru Drepturile Omului – raport comun cu comisia juridică 
8 parlam. 04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(685/R din 05.12.2018) 

 
VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.561/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor – raport comun cu 
comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(678/R din 04.12.2018) 

 
VIII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.561/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor – raport comun cu 
comisia pentru mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(678/R din 04.12.2018) 

2 

 
Plx.490/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturior persoanelor cu 
handicap – raport comun cu comisia pentru sanatate 

2 parlam.  
respinsă de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de respingere 
(680/R din 05.12.2018) 

3 

 
Plx.629/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam.  
respinsă de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de respingere 
(682/R din 05.12.2018) 

 
 
 



IX. Comisia pentru sănătate şi familie 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.490/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturior persoanelor cu 
handicap – raport comun cu comisia pentru muncă 

2 parlam.  
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(680/R din 05.12.2018) 

2 

 
PLx.45/2017/2
018 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 
juridică 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.11.2018 

Raport de respingere 
(681/R din 05.12.2018) 

3 

 
PLx.593/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru IT 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(686/R din 05.12.2018) 

 
X. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
Plx.647/2018 

Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - 
S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi 
Pedagogică" prin transformare – raport comun cu comisia economică 

Guvern  
respinsă de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de respingere 
(673/R din 03.12.2018) 

2 

 
Plx.73/2018 Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia 
juridică 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(679/R din 05.12.2018) 

3 

 
Plx.527/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în 

format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar – 
raport comun cu comisia pentru buget 

40 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(697/R din 06.12.2018) 

4 

 
Plx.528/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în 

format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în 
învăţământul preuniversitar – raport comun cu comisia pentru buget 

37 parlam. 
respinsă de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de respingere 
(698/R din 06.12.2018) 

 
 
 
 
 



XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.280/2018 Reexaminare - Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat 

de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice – raport comun cu comisia 
pentru IT 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de adoptare 
(675/R din 04.12.2018) 

2 

 
 
PLx.505/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării şi securităţii – raport comun cu comisiile 
pentru apărare și industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(676/R din 04.12.2018) 

3 

 
Plx.73/2018 Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia 
pentru invățământ 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(679/R din 05.12.2018) 

4 

 
PLx.45/2017/2
018 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 
pentru sănătate 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.11.2018 

Raport de respingere 
(681/R din 05.12.2018) 

5 

 
Plx.629/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

1 parlam.  
respinsă de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de respingere 
(682/R din 05.12.2018) 

6 

 
PLx.421/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 
privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru 
industrii și transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
13.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(684/R din 05.12.2018) 

7 

 
Plx.415/2018 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român 

pentru Drepturile Omului – raport comun cu comisia pentru drepturile 
omului 

8 parlam. 04.12.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(685/R din 05.12.2018) 

8 

 
Plx.37/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru 
transporturi și industrii 

Guvern 13.11.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(95/RS1 din 05.12.2018) 

 
 
 
 
 



XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.505/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării şi securităţii – raport comun cu comisiile 
pentru industrii și juridică

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(676/R din 04.12.2018) 

2 

 
PLx.495/2018 

Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate 
serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi 
structurilor publice din România – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

22 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare 
(683/R din 05.12.2018) 

 
XIII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.280/2018 Reexaminare - Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat 

de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice – raport comun cu comisia 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
13.11.2018 

Raport de adoptare 
(675/R din 04.12.2018) 

2 

 
PLx.593/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(686/R din 05.12.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 

 Declarații politice 

Fără investiţii, România rămâne campioana europeană  
a oamenilor morţi cu zile! 

 Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 România se menţine în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea infantilă, pentru că maternităţile 
de la noi reprezintă pericole publice pentru nou-născuţi. România conduce detaşat în topul european al deceselor produse ca 
urmare a accidentelor rutiere, pentru că drumurile ţării sunt adevărate capcane pentru conducătorii auto, iar autostrăzile se 
construiesc cu viteza melcului sau nu se construiesc deloc. România conduce şi în clasamentul deceselor evitabile produse în 
spitale din cauza stării precare în care se găsesc cele mai multe dintre acestea, a lipsei aparaturii tehnice moderne şi a penuriei 
de medicamente. România se situează pe primele locuri şi la numărul accidentelor de muncă stupide, cauzate de utilajele uzate 
fizic sau moral şi de lipsa banilor pentru înlocuirea acestora. Această stare de fapt ar fi de neacceptat în oricare dintre statele 
dezvoltate ale Uniunii Europene. Din păcate, la noi guvernanții o consideră normală! 
 De peste 7 ani, România înregistrează statistic o creştere economică semnificativă, care se situează printre cele mai 
mari din Uniunea Europeană. Logica minimă şi bunul simţ ne spun că, într-un context economic favorabil, Guvernul ar fi 
trebuit să aloce banii necesari pentru modernizarea spitalelor, renovarea şcolilor şi construcţia de drumuri rapide, autostrăzi şi 
căi ferate moderne şi sigure pentru viaţa oamenilor. Acest lucru nu s-a întâmplat, deşi PSD, partidul care a condus ţara în 
ultimii 7 ani, a promis constant construcţia a mii de kilometri de autostrăzi, construcţia sau modernizarea a mii de şcoli şi 
grădiniţe sau construcţia, reabilitarea şi dotarea cu echipamente moderne a nu ştiu câte spitale la nivel naţional. Acum, când 
tragem linie, ce constatăm? Realizarea celor mai necesare autostrăzi, Piteşti-Sibiu, Iaşi-Târgu Mureş sau Piteşti-Craiova, a fost 
amânată constant, iar astăzi se găsește tot în faza de dorință. Cele 8 spitale regionale făgăduite mai întâi s-au redus la 3, pentru 
ca în final să nu fie început niciunul. Din peste 2500 de şcoli şi grădiniţe promise, abia dacă s-a dat cu var prin câteva sute, 
însă şi aceste realizări se datorează autorităţilor publice locale, nu Guvernului. Căile ferate se deteriorează pe zi ce trece, iar 
gările, unele dintre ele monumente ale patrimoniului arhitectonic naţional, au ajuns, una câte una, adevărate ruine. 
 Stimaţi colegi, 
 Ştim că bugetul de stat a fost ciuruit prin deciziile economice eronate adoptate de către cele 3 Guverne PSD-ALDE şi 
că, oricât s-ar strădui, cei care ne conduc nu mai au de unde să găsească nici măcar ceva mărunţiş pentru realizarea celor mai 
importante investiţii care sunt necesare României. Mai ştim că bugetul naţional a fost transformat în ultimii doi ani în puşculiţa 
domnului Dragnea, din care acesta, la negocierile din cadrul CEx-lui PSD, scoate sumele necesare pentru a cumpără 
bunăvoinţa baronilor locali, amânându-şi astfel debarcarea de la conducerea partidului. 
 România se află astăzi în situația în care cele mai multe dintre investiţiile necesare în sănătate, educaţie, transporturi 
sau pentru modernizarea sistemelor de utilități publice ar putea să fie finanţate din sumele uriaşe pe care ni le pune la 
dispoziţie Uniunea Europeană, prin fondurile structurale aferente cadrului financiar multianual 2014-2020. Poate ne explică şi 
nouă conducătorii PSD şi ALDE de ce modernizarea României prin absorbţia fondurilor europene gratuite nu se află între 
priorităţile guvernării lor. Noi știm că marii lideri ai celor două partide nu-şi trimit copiii la şcoli din România, ca să vadă cum 
arată pereţii, toaletele şi dotările acestora. Știm de asemenea cum aceștia fug din ţară şi se tratează prin clinici cu ştaif din 
străinătate atunci când au probleme cu sănătatea. Rudele lor nu se internează în maternităţile ucigaşe din România, ci le preferă 
pe cele curate şi bine dotate din Occident. Ei merg cu girofarul şi până la supermarket, aşa că nu-i deranjează prea tare că pe 
Dealul Negru sau pe Valea Oltului viteza medie de deplasare este de maximum 40 km/h, iar săptămânal mor oameni 
nevinovați în accidente rutiere. 
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 Nu voi cere șefilor PSD şi ALDE ceea ce ştiu că nu sunt nici capabili şi nici interesaţi să facă, adică să schimbe faţa 
României prin realizarea de investiţii. Ei au un singur obiectiv: albirea corupţilor prin amnistie şi graţiere. Chiar dacă am avut 
creştere economică şi am putea beneficia de peste 40 de miliarde de euro pentru a finanța investiţii din fonduri europene, atâta 
timp cât la Palatul Victoria se va menține această guvernare, România va rămâne ţara în care oamenii mor cu zile pentru că nu 
au spitale, nu au şosele şi căi ferate, nu au nimic din ceea ce defineşte o ţară cu adevărat dezvoltată şi europeană. 
 Vă mulțumesc! 

Deputat  
Dănuț Bica 

*** 
 

S-a ales praful de programul de guvernare PSD-ALDE!   
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Au trecut doi ani de când coaliția PSD-ALDE i-a păcălit pe români cu promisiuni privind râuri de lapte și miere care 

se vor revărsa peste România dacă ei vor fi aleși. Românii i-au crezut, iar acum, când văd ceea ce s-a ales de promisiunile 
făcute, regretă cu toții. 

Au promis salarii uriașe în sectorul bugetar, însă ceea ce au dat cu o mână, au luat cu două mâini prin tranferul de 
contribuții în sarcina angajatului. Așadar, ca să citez din Liviu Dragnea, salariul a crescut, dar venitul din mâna angajatului a 
scăzut. 

Au promis că dau pensii mai mari celor peste 5 milioane de vârtnici, că le dublează sau triplează sumele aduse de 
poștaș. Nu au dat nici când au promis și nici cât au promis! Mai mult decât atât, nici măcar legea în vigoare nu au respectat, 
majorând punctul de pensie din iulie și septembrie, nu de la 1 ianuarie, așa cum scrie în lege.  

Au promis o viață mai ieftină și mai ușoară pentru toți, însă constatăm acum că facturile la utilități sunt mai mari cu 
peste 20%, lemnul pentru foc și-a dublat prețul, iar alimentele de bază au devenit mai scumpe ca în marile capitale din 
Uniunea Europeană. 

Au promis mii de școli și grădinițe noi, pe care să le construiască de la zero. În realitate, PSD-ALDE închide școli și 
dă afară mii de profesori, iar salariile dascălilor au rămas la coada Legii salarizării. 

Au promis 9 spitale mari, cu mii de paturi, din care 8 regionale, ca să nu mai meargă pacientul tocmai la București, 
unde mai sunt spitale bune și medici! Banii erau asigurați de Uniunea Europeană, terenurile erau deja date de primării, numai 
că nu a avut cine să ”moaie posmagii”.  

Au promis că vor aduce înapoi pe tinerii plecați la muncă în străinătate, că le vor asigura acasă, în România, locuri de 
muncă plătite ca în Occident. Dimpotrivă, Guvernul a ajuns să atace drepturile românilor plecați la muncă în străinătate și pun 
în pericol soarta a milioane de familii care depind de banii trimiși acasă. 

Stimați colegi. Nu vreau să mai enumăr lungul șir de minciuni pe care le-a asumat Liviu Dragnea în anul 2016, atunci 
când zâmbea șmecherește și spunea că numai el știe programul de guvernare ”din scoarță în scoarță”. Tot Dragnea spunea că 
Programul de guvernare este lege și dacă nu îl respectă, atunci Guvernul trebuie să plece. Dacă ar avea o minimă onoare, 
Dragnea ar trebui să se rușineze și ar trebui să recunoască faptul că i-a păcălit pe români. Despre demiterea Guvernului, o să ne 
ocupăm noi, liberalii, iar la moțiunea de cenzură din această lună, parlamentarii de bună-credință au șansa să-și spele rușinea, 
votând pentru demiterea Vioricăi Dăncilă.  

Vă mulţumesc,          Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
 

PNL are soluții la problemele românilor și ale României!  
Domnule președinte, stimaţi colegi, 
Închidem al doilea an de guvernare PSD-ALDE, al șaptelea an consecutiv de creștere economică, al șaselea cu PSD în 

structura Guvernului, iar în România încă nu se construiește nimic! Am ajuns ca, în anul 2018, să avem cele mai mici 
cheltuieli pentru investiții din ultimii 15 ani, deși în ultimii 6 ani țara a fost împrumutată cu peste 200 de miliarde de lei, iar 
românii au plătit peste 70 de miliarde de lei pentru dobânzi. Guvernul nu construiește nimic, deși 120 de miliarde de lei, adică 
cca. 30 miliarde de euro, încă așteaptă să fie luate de la UE. Și, de parcă nu ar fi fost suficient că Guvernul ne afundă tot mai 
tare în subdezvoltare, în urmă cu două săptămâni bugetul de investiții s-a mai tăiat încă o dată: minus 1,16 miliarde de la 
transporturi, minus 200 milioane de la educație, minus 230 milioane de la cercetare și alte 600 de milioane tăiate din bugetele 
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altor instituții. După 2 ani, 70 de miniștri și 3 guverne putem să tragem linie și să enumerăm realizările Guvernelor Dragnea: 
zero Km de autostrăzi, zero Km de căi ferate, zero spitale, zero școli sau grădinițe noi, zero pe linie. Dacă cineva se mai 
întreabă de ce nu avem școli, spitale și șosele moderne, explicația este simplă! Din cei 28 de ani care au trecut de la Revoluție, 
PSD a condus România mai bine de 22 de ani. Trebuie să recunoaștem că, în ultimii 2 ani, există și un indicator care a crescut 
amețitor: infația, adică dușmanul buzunarelor tuturor românilor. Facturile sunt mai mari cu peste 20%, alimentele mai scumpe 
cu peste 20%, iar noi trebuie să fim recunoscători PSD! 

Stimați colegi. Partidul Național Liberal a construit un buget alternativ, total opus mentalității mercantile și anti-
dezvoltare pe care o implementează PSD în România de aproape trei decenii. PNL este pregătit să guverneze în interesul 
românilor și României, chiar de mâine, și este dispus să repare toate stricăciunile făcute de PSD în întreaga țară. Dacă cineva 
vrea să facă nu știu ce comparații de competență între PNL și PSD, le recomand să facă aproape orice comparație între primarii 
PNL și cei PSD și atunci veți vedea diferențele fundamentale de competență și de bună-credință. În primul rând, când PNL va 
ajunge la guvernare va câștiga pariul pe care și l-a asumat cu fondurile europene nerambursabile și va aduce în țară 100% 
sumele la care România are dreptul. Apoi, sub o guvernare PNL, investițiile publice vor reprezenta motorul principal de 
creștere economică, nu importurile, care sunt generatoare de prosperitate pentru alte state, nu pentru români. Noi, liberalii, nu 
mai putem accepta să ne rușinăm uitându-ne la bulgari, sârbi sau albanezi care constuiesc cu o viteză amențitoare școli, spitale 
și autostrăzi, deși nu au nici pe departe oportunitățile noastre financiare, adică fondurile gratuite de la UE.  

Bugetul alternativ al PNL va conține resurse financiare suficiente pentru: educație, sănătate, apărare, transporturi, 
cultură, agricultură, pensii și salarii. Un guvern condus de PNL nu va accepta niciodată ca părinții sau bunicii noștri, acum 
pensionari, să fie înșelați cu majorarea punctului de pensie doar pentru o treime din an sau cu pensii mai mari peste 4-5 ani. 
PNL va implementa majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie a fiecărui an. Salariile din sectorul public vor crește, așa 
cum prevede legea, însă PNL nu poate uita că în România muncesc peste 4 milioane de angajați din sectorul privat, pentru care 
statul nu a fost la fel de darnic! PNL are soluții și pentru majorarea neinflaționistă a salariilor din sectorul privat. Copiii sunt 
prioritatea noastră fundamentală, pentru că de ei depinde viitorul acestei țări. Alocații mai mari, școli moderne, profesori 
calificați și bine plătiți, masă la școală și after school reprezintă doar o parte dintre măsurile care se adresează copiilor. Așadar, 
știmați colegi, la momentul potrivit, atunci când PNL va lua în mâini destinele României, veți vedea cu ochii dumneavoastră 
diferența fundamentală între competența PNL și înșelăciunea marca PSD, adică între modernizare reală și subdezvoltare. 

Vă mulțumesc,         
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Bastoanele și lacrimogene nu au fost suficiente pentru diaspora!  
PSD atacă dreptul la muncă pentru milioane de români! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Cei 70 de miniștrii care s-au perindat prin cele 3 guverne din ultimii doi ani, nu sunt numai incompetenți dovediți, ci și 
extrem de cinici și periculoși pentru destinul acestei țări. De doi ani de când Liviu Dragnea are aproape toată puterea în statul 
român, peste 500 de mii de români au fugit mâncând pământul din România, unde pare că nu se mai întrezărește nicio speranță 
de mai bine! Tinerii care au plecat la muncă în străinătate nu au plecat că nu mai puteau de bine în țara lor, ci au plecat pentru 
că România condusă de PSD seamănă mai degrabă cu România lui Ceaușescu, decât o Românie membră a UE. Mie, personal, 
îmi este foarte greu să înțeleg de unde provine ura enormă a PSD față de cei peste 4 milioane de români care muncesc astăzi în 
afara frontierelor țării, știind că de de munca lor depinde soarta a milioane de familii din țară. 
 Stimați colegi. În anul 2014, PSD s-a luptat cu toată forța ca să împiedice românii din diaspora să-și exprime votul, la 
alegerile prezidențiale! Mai mult, după ce au pierdut alegerile, unii PSD-iști mai harnici s-au și grăbit să propună ca legea 
electorală să fie modificată, astfel încât, românii plecați la muncă în străinătate să nu mai aibă dreptul de a vota în țara lor, 
adică să nu mai poată decide pentru viitorul copiilor lor, rămași în țară. În anul 2017, Guvernele Dragnea au încercat să mai 
aplice o lovitură românilor plecați la muncă în străinătate, de această dată urmărind să le confiște o parte din veniturile pe care 
aceștia le obțin, prin muncă grea, pe șantierele din UE. În august 2018, Liviu Dragnea și Carmen Dan nu s-au lăsat mai prejos 
și le-au pregătit o surpriză românilor din diaspora, care s-au mobilizat și au protestat împotriva infractorilor care conduc 
România. Din meniul pregătit pentru protestatari au făcut parte: gaze lacrimogene, tunuri cu apă, bastoane și multă bătaie, în 
special pentru românii care protestau pașnic.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2018  
Săptămâna 3 – 7 decembrie 2018  

 

 

43 
 

În urmă cu numai câteva zile, Eugen Orlando Teodorovici, unul dintre miniștri de mucava, care confundă tot mai des 
Guvernul cu discoteca, anunță cu cinism că a propus Consiliului EcoFin limitarea libertății de circulație a românilor în statele 
Uniunii și că a înaintat un proiect privind restricționarea dreptului de muncă pentru cei mai săraci cetățeni din UE. Dacă ne 
uităm la inepția declarațiilor făcute de Teodorovici, atunci doamna Dăncila care se împiedică la fiecare două cuvinte pe care le 
citește de pe foaie, pare deja savantă de renume mondial în raport cu ministrul finanțelor.  

Stimați colegi. Solicit cu toată forța și convingerea demiterea ministrului finanțelor, pentru declarațiile și acțiunile 
iresponsabile legate de dreptul la muncă al românilor. Teodorovici nu trebuie lăsat nici măcar să mai intre în minister, pentru 
că a demonstrat că este un pericol uriaș pentru țară și pentru drepturile românilor. Declarațiile lui Teodorovici demonstrează, 
cât se poate de clar că Guvernele PSD-ALDE nu înțeleg ce înseamnă UE, nu înțeleg cum funcționează aceasta, nu știu care 
sunt pilonii de libertate din Uniune și ne vor face cu siguranță de râs atunci când vor prelua Președinția Consiliului UE. 

Nu-i cer lui Dragnea să-l demită pe Teodorovici, pentru că știu că nu o să o facă, atâta vreme cât Teodorovici este 
martor cheie și știe foarte multe despre fraudele cu fonduri europene făcute de firma TelDrum. Am, însă, convingerea că nu 
toți parlamentarii PSD sunt la fel și că cei de bună credință vor pune presiune pe propriu guvern pentru ca Teodorovici să 
dispară cu totul din Guvernul României. Dați dovadă, stimați parlamentari PSD, că este Guvernul vostru și nu este numai 
Guvernul lui Dragnea, pe care și l-a băgat în buzunar și face ce vrea cu el.  

Vă mulţumesc,             
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Disprețul PSD pentru diaspora a atins apogeul!  
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 România, guvernată peste 22 de ani de PSD, a împins în afara frontierelor țării peste 4,5 milioane de români. Niciun 
tânăr care a plecat din țara mamă nu a plecat de drag sau ca să se plimbe, ci pentru că în satul sau orașul său natal nu și-a găsit 
un loc de muncă plătit decent, care să-i asigure resursele cu care să-și construiască o casă și să-și poată întreține familia. Dacă 
în România guvernele ar fi creat locuri de muncă de calitate, vă garantez că nici 10% dintre cei care au plecat nu le-ar fi trecut 
prin cap o asemenea opțiune. Toți au plecat din disperare și din cauza nevoilor materiale severe, care în România nu aveau 
nicio speranță de rezolvare. 

Umilința românilor plecați la muncă în străinătate a pornit de la simpla lor catalogare sub denumirea de ”căpșunari”, 
de parcă a munci cinstit ar fi un lucru rușinos! Este drept că, în România, PSD a creat o atitudine ostilă față de muncă, o 
atitudine disprețuitoare față de cei știutori de carte și, prin toate măsurile luate în ultimii 28 de ani au încurajat nemunca și 
dependența de veniturile sociale venite de la Guvern, ca urmare a promisiunilor electorale.  
 Știm cu toții că ceea ce urăsc reprezentanții PSD cel mai mult sunt cetățenii români independenți, care muncesc și 
reușesc să se autodetermine prin munca lor. Cetățeanul liber este dușmanul de moarte al PSD, pentru că acesta nu poate fi 
manipulat, nu poate fi păcălit și nu poate fi amăgit sau șantajat cu promisiuni mincinoase. Ori, românii din diaspora sunt cu 
toții liberi și independenți de orice decizie a guvernelor României, iar asta îi scoate din minți pe liderii PSD. 
 Chiar dacă ura PSD pentru diaspora se explică ușor, îmi este greu să explic deciziile sau declarațiile unor falși pro-
europeni din PSD. De pildă, apogeul disprețului pentru diaspora românească a fost atins atunci când Eugen Teodorovici a 
declarat că el a propus Consiliului Uniunii Europene restricționarea pieței muncii pentru lucrătorii români! Ura pentru proprii 
cetățeni l-a împins pe acest ministru iresponsabil să propună ceva ce contravine principalei libertăți pe care s-a creat Uniunea 
Europeană și anume liberatatea de mișcare a cetățenilor. 
 Stimați colegi. Parlamentarii responsabili din PSD sau ALDE nu vor uita că, în Parlament, reprezintă interesele 
cetățenilor români și nu ale unei găști de infractori, care stau după colți și așteaptă să mutileze orice acțiune a unei justiții 
independente. Parlamentarii PSD și ALDE care vor să demonstreze că sunt responsabili vor vota moțiunea de cenzură ce va fi 
depusă de PNL în următoarele zile. Vom scăpa, astfel, de rușinea de a fi guvernați de analfabeți și infractori și vom da o șansă 
României ca să profite de cele 6 luni în care va conduce destinele Uniunii Europene, printr-o exercitare corespunzătoare a 
Președinției Consiliului. Este momentul în care parlamentarii trebuie să demonstreze prin fapte, nu prin vorbe, că sunt 
mandatați de popor să le reprezinte cel mai bine interesele. 
 Vă mulţumesc,           Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 
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Autostrada Unirii: Uniți vom traversa munții! 
Dragi colegi,  

 Cu ocazia Zilei Naționale și a aniversării a 100 de ani de la Marea Unire am fost alături de cetățenii din zona 
Moldovei. La ceas aniversar, în care i-am comemorat pe eroii, strămoșii și conducătorii politici care au contribuit la formarea 
statului român, s-a vorbit și despre proiectele viitoare, în mod special de autostrada care va lega Moldova de Ardeal, de 
Europa. S-au făcut pași importanți pentru acest proiect important de infrastructură rutieră, de aceea vreau să vă mulțumesc încă 
o dată stimați colegi pentru votul pe care l-ați acordat. Ceremonia publică de promulgare a legii organizată de președintele 
României Klaus Iohannis este un alt gest important, prin care ni s-a arătat că zona Moldovei contează, că trebuie accelerat 
procesul prin care construcția autostrăzii să înceapă de anul viitor. 

De aceea stimați colegi parlamentari, în mod special cei care faceți parte din coaliția de guvernare, să le cereți 
colegilor din Guvern să respecte legea și să includă banii necesari pentru demararea construcției autostrăzii Unirii în bugetul pe 
anul 2019. Cred că fiecare dintre voi sunteți conștienți că vorbim despre un proiect extrem de important pentru cetățenii din 
zona Moldovei, așa că nu ne permitem să îl mai amânăm, să îi dezamăgim pe cei care ne-au acordat votul. 

Guvernul PSD să își asume ducerea la îndeplinire a acestui proiect, dacă este nevoie să facă demersurile necesare 
pentru a accesa fonduri europene, pentru că mesajul transmis este clar: există bani, trebuie doar să fie ceruți.  

Vreau ca următorul pas să fie următorul: să traversăm munții pe Autostrada Unirii. Stimați colegi, vreau o Românie 
dezvoltată unitar, unită prin infrastructură, sănătate și Educație. O Românie a românilor, indiferent de credință sau națiune. 

Vă mulțumesc!         
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Respect pentru persoanele cu dizabilități! 
Stimați colegi, 
România, alături de statele membre ONU, marchează ziua de 3 Decembrie ca Ziua Mondială a Persoanelor cu 

Dizabilități. Tematica acestui an pune accent pe promovarea vieții independente în societate și pe angajarea în muncă a 
persoanelor cu dizabilități.  

Actuala guvernare însă, nu doar că ignoră drepturile acestor persoane la o viață demnă și activă, dar prin emiterea 
OUG 60/2017, care elimină opțiunea angajatorilor de a achiziționa produse și servicii de la unitățile protejate în detrimentul 
angajării persoanelor cu dizabilități, a dus la dispariția acestor unități , rămase practic fără o piață de desfacere. Miza, așadar, 
au fost din nou banii, angajatorii fiind obligați să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază 
minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă pe care nu au angajat persoane cu handicap. Deși 
conform afirmației fostului ministru al muncii, această măsură a fost pentru a „dinamiza” procesul de integrare în muncă a 
persoanelor cu dizabilități, efectele reale au fost negative: într-un an au fost angajate doar 360 de persoane cu dizabilități! Între 
timp, aproximativ 2.000 persoane care au fost angajate anterior în atelierele protejate, au intrat în șomaj sau au devenit 
persoane asistate social. De asemenea, 8.114 persoane s-au pensionat pe caz de boală, ca opțiune la somaj sau ajutor social. 
Guvernul și-a atins obiectivul și a colectat în ultimul an la bugetul de stat nu mai puțin de 400 de milioane de euro.  

Abuzurile guvernului nu se opresc însă aici. Tot în Ordonanța 60/2017, se precizează că: ”În scopul stimulării 
angajării persoanelor cu handicap,....., autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice publice, ....., au obligația 
organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare." Vă anunț, dragi colegi, că aceste concursuri  nu au avut loc nici măcar la nivel ministerial, unde sunt angajate doar 3 
persoane cu dizabilități! 

Observăm cum în urma acestei ordonanțe, persoane cu dizabilități care munceau și reușeau să se întrețină, au fost 
transformate peste noapte în asistați sociali, dependenți de bunăvoința partidului conducător. 

Stimați colegi, din cele 805.653 persoane cu dizabilități, 414.086 sunt persoane adulte cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 
de ani, care pot fi capabile de a desfășura diferite munci în funcție de gradul de severitate al handicapului de care suferă.  
Există însă soluții pentru a integra aceste persoane.  

Organizațiile neguvernamentale care lucrează cu aceste persoane, propun corectarea OUG 60/2017 prin crearea unei 
piețe rezervate unităților protejate autorizate (angajatori competenți de persoane cu dizabilități) și reacordarea posibilității 
angajatorilor care nu au putut angaja 4% din salariați din rândul celor cu dizabilități, să utilizeze 50% din taxa pe dizabilitate 
pentru achiziții de servicii și produse realizate de către persoanele cu dizabilități.  
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Vă solicit să susțineți dezbaterea de urgență a Legii de aprobare a ordonanței 60, astfel încât să oferim o șansă spre 
normalitate și o viață demnă, sutelor de mii de concetățeni care pot și doresc să participe activ în societate.  

 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
  Preţul lemnului de foc ardebuzunarele românilor! 

 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,  
 În conformitate cu prevederile noului Cod silvic, asigurarea pentru populaţie a lemnului de foc din pădurile aflate în 

proprietatea publică a statului constituie o prioritate, ocoalele silvice de stat având obligaţia ca, prin intermediul primăriilor în 
raza cărora îşi desfăşoară activitatea, să publice şi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor oferta de lemn de foc disponibilă. O astfel 
de reglementare legală, dacă ar fi fost într-adevăr implementată, ar fi trebuit să dezamorseze criza lemnului de foc cu care se 
confruntă, de câţiva ani încoace, aproape jumătate din cele 8 milioane de gospodării numărate la ultimul recensământ din 
România. 

  Deşi actul normativ amintit prevede că, pentru procurarea lemnului de foc, populaţia se poate adresa primăriilor de 
reşedinţă sau ocoalelor silvice care administrează fondul forestier aflat în proprietatea publică a statului, în realitate singurul 
lucru care s-a schimbat a fost preţul unui metru cub de lemn de foc, care a crescut cu peste 400% din anul 2011 încoace. Citaţi 
de mass media, reprezentanţii Romsilva, care administrează jumătate din fondul forestier al ţării, susţin că preţul unui metru 
cub de lemn de foc pentru populaţie s-a majorat în acest an doar cu 10% faţă de anul trecut, fiind calculat în prezent la 170 lei 
fără TVA, faţă de 154 lei fără TVA în 2017, omiţând să precizeze că valoarea cu amănuntul a acestuia aproape se dublează 
până ajunge, din pădure, la consumatorul final. 

 Într-un răspuns la o interpelare pe care i-am adresat-o în urmă cu un an, titularul de la acea dată al portofoliului Apelor 
şi Pădurilor preciza că aproape 250.000 metri cubi de material lemnos din fondul forestier al Direcţiei Silvice Bihor au fost 
doborâţi de vânt în urma fenomenelor meteorologice care au avut loc în toamna lui 2017, însă doar 10% din această cantitate a 
fost alocată pentru a fi exploatată cu resurse proprii, restul fiind adjudecată către agenţi economici în vederea exploatării şi 
valorificării.  

 În aceste condiţii, este evident că volumul de masă lemnoasă exploatat în regie proprie de către Direcţiile Silvice este 
insuficient chiar şi pentru asigurarea necesarului de lemn de foc al sediilor primăriilor din judeţ, iar prioritatea asigurării 
acestui combustibil pentru populaţie rămâne doar o vorbă în vânt. Este adevărat că înăsprirea legislaţiei care reglementează 
domeniului exploatărilor forestiere a limitat drastic tăierile ilegale, dar a deschis şi calea spre cartelizarea acestui sector 
economic de către un trust de operatori economici privaţi, care escaladează preţurile de desfacere pe piaţă după bunul plac şi 
propriile interese. Analiştii fenomenului au tras deja un semnal de alarmă asupra faptului că în România se practică în prezent 
cel mai mare preţ din Europa pentru masa lemnoasă, dar printre cei care suportă şocul acestui paradox economic nu se 
regăsesc doar sectorul de exploatare şi industria de prelucrare a lemnului ci şi cele 4 milioane de gospodării care se încălzesc şi 
gătesc cu lemn de foc... 

 Vă mulţumesc!           Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
PSD accelerează viteza discursului anti-european! 

 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Libera circulaţie a lucrătorilor este un principiu fundamental înscris la articolul 45 din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene. Mai mult decât atât, libera circulaţie a lucrătorilor se aplică, în termeni generali, și ţărilor din Spaţiul 
Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). 

Domnul Teodorovici nu cred că nu știe aceste lucruri atunci când susține că muncitorilor europeni trebuie să li se 
limiteze drepturile de a lucra în alte țări, deci, inclusiv, românilor! Și, totuși, domnul Orlando Teodorovici este ministru în 
funcție în Guvernul României și NU ține cont nici de principiile fundamentale ale Uniunii Europene, nici de tratatele aflate în 
vigoare la nivelul UE! Cu alte cuvinte, actualul ministru al finanțelor vrea să arunce la gunoi drepturile cetățenilor europeni și, 
implicit, ale românilor, în privința liberei circulații a lucrătorilor și să ne întoarcă în perioada de dinainte de aderarea la 
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Uniunea Europeană! Este foarte clar faptul că acest tip de discurs al unui ministru PSD al Guvernului Dăncilă este mai mult 
decât inacceptabil, fiind în mod indubitabil unul anti-european, care aduce imense prejudicii, atât românilor din Diaspora, cât 
și României, în ansamblu, ținând cont de faptul că țara noastră este membră a UE cu aceleași drepturi și obligații ca și ale 
celorlalte state membre!  

În plus, un astfel de discurs, prin care un ministru al României solicită îngrădirea unor drepturi de bază ale cetățenilor 
europeni, este în măsură să-i deranjeze chiar foarte tare pe toți cetățenii celorlalte state europene, în contextul în care unii 
dintre ei beneficiciază de acest drept al liberei circulații a lucrătorilor în toate statele europene de mult mai multă vreme decât 
noi, românii, și NU își doresc, sub nicio formă, să le fie îngrădit un astfel de drept vital, cum niciun român nu-și poate dori o 
astfel de restricție aberantă! 

 Doamnelor și domnilor deputați, 
Pur și simplu devine din ce în ce mai evident faptul că PSD, prin liderii săi, începând cu domnul Dragnea și terminând 

cu ministrul Teodorovici, încearcă, pe zi ce trece, să ne îndepărteze de Europa, să ne scoată în cele din urmă din Uniunea 
Europeană, pentru a putea instaura astfel legea bunului plac al Șefului Unic Dragnea și ținerea în captivitate a democrației 
românești și a românilor! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Bătaia de joc a Guvernului Dăncilă împotriva sistemului de sănătate publică trebuie să înceteze! 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În România, deși domnul Dragnea și ai săi guvernanți trâmbițează public, zi de zi, că economia țării bubuie și că ei 

sunt "magnificii" care au rezolvat marile probleme din sistemele publice de sănătate și educație prin creșterea salariilor, totuși, 
educația rămâne în continuare subfinanțată cronic, iar în sănătate, bătaia de joc pe care o suportă medicii și, în special, cei 
tineri, pare că nu are leac! 

Astfel, România este țara din care, la fiecare șase ore, mai pleacă un medic pentru a lucra în spitalele civilizate din 
celelalte țări europene. Mai mult decât atât, România a ajuns pe penultimul loc în Uniunea Europeană cu privire la numărul 
medicilor raportat la numărul de locuitori. În acest sens, datele Eurostat arată că, în România, sunt numai 276 de medici la suta 
de mii de locuitori, în vreme ce Grecia are mai bine de două ori mai mulţi medici decât ţara noastră. Locul doi la acest 
capitolul este ocupat de Austria, urmată de Portugalia, iar Bulgaria ocupă locul 7 în topul ţărilor cu cei mai mulţi medici pe cap 
de locuitori. În acest context, mai mulți medici români au atras atenția guvernanților, de nenumărate ori, asupra faptului că nu 
numai salariile îi pot ține în România, ci și respectul pentru profesia lor și pentru pacienți, deci, implicit, crearea unor condiții 
decente în spitalele românești, pentru a le putea oferi astfel, pacienților un act medical de calitate. 

De exemplu, sunt medici tineri care rămân încă în România să lucreze în condiții mizerabile și supuși la multe 
umilințe, doar din dorința de a nu-i lăsa baltă pe pacienții lor și de a salva vieți, în special vieți ale copiilor bolnavi! Acești 
medici au atras atenția Guvernului asupra faptului că, din cauza lipsei de personal, copiii români bolnavi de inimă mor cu zile, 
dar acest Guvern rămâne surd la astfel de apeluri disperate! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
În vreme ce doamna prim-ministru Dăncilă refuză oferta Comisiei Europene de a construi mai multe spitale regionale 

în România prin accesarea fondurile europene puse la dispoziția țării noastre în acest scop, inventând prin consilierul său, 
domnul Vâlcov, tot felul de motive puerile ale acestui refuz, din spitalele actuale aproape toți pacienții care intră cu o problemă 
medicală, ies cu mai multe, de obicei, cu tot felul de infecții intraspitalicești! Amintesc în acest sens, faptul că, recent, 14 nou-
născuți de la maternitatea Giulești din București au fost infectați cu stafilococ auriu! 

Din păcate, nu s-a schimbat nimic în ultimii ani în sistemul de sănătate și de aceea, subfinanțarea sistemului și lipsa de 
preocupare a guvernanților actuali pentru problemele grave cu care se confruntă atât medicii, cât și pacienții, îi fac pe cei mai 
mulți medici să renunțe la a mai profesa în România și a-și căuta de lucru peste graniță. Cui rămân pacienții români?! 

Vă mulțumesc!         
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 
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Unde sunt cele 10 miliarde care aparțin administrațiilor locale, domnule Dragnea și doamnă Dăncilă?! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În anul Centenarului Guvernul PSDragnea își bate joc în continuare de administrațiile locale, cărora, prin așa-zisa 

"revoluție fiscală", le-a confiscat practic peste 10 miliarde de lei! Le reamintesc azi, de la tribuna Parlamentului României, atât 
miniștrilor Cabinetului Dăncilă, cât și colegilor parlamentari din arcul guvernamental, că se apropie bilanțul acestui an! Ei sunt 
cei care le-au făcut un sac de promisiuni deșarte primarilor din România și, implicit, comunităților locale, dar acum, cu numai 
câteva săptămâni înainte de sfârșitul anului Centenar se demonstrează, din păcate, că mai toate au fost fără acoperire în 
realitate! Cele 10 miliarde de lei au fost practic furate administrațiilor locale de către acest guvern incompetent! 

Le reamintesc guvernanților domnului Dragnea că banii cuveniți comunităților locale nu le aparțin de drept! Acei bani 
nu au fost compensați, așa cum li s-a promis primarilor, atunci când aceștia au semnalat disperați că vor rămâne fără bani de 
investiții și salarii sau chiar fără posibilitatea de mai a funcționa, dacă nu se iau măsuri compensatorii concrete și rapide, odată 
cu reducerea impozitului de la 16% la 10%! Reaua dumneavoastră credință se vede limpede și în această privință, domnilor 
guvernanți ai Cabinetului Dragnea&Dăncilă: ați vrut să pedepsiți primăriile liberale și v-a ieșit și mai prost! Ați reușit, de fapt, 
să pedepsiți mai toată administrația locală și milioane de români nevinovați! Ați vrut, în mod indubitabil, să-i pedepsiți pe 
primarii liberali din cele mai dezvoltate orașe ale țării, pe cei care au făcut performanță reală, adică pe cei care au adus, până în 
prezent, investiții de multe sute de milioane de euro în comunitățile lor! Ați vrut să-i pedepsiți pe cei care au creat mii de locuri 
de muncă și au ridicat, cu mult peste medie, nivelul de trai al comunităților locale pe care le reprezintă cu cinste și onoare!  
Din păcate, se vede diferența, cu ochiul liber, localitățile administrate de PSD-ișii domnului Dragnea sunt condamnate la 
sărăcie pentru că aleșii PSD nu pun niciun preț pe dezvoltare și pe binele cetățenilor! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
De ce, după aproape trei decenii de la Revoluția din 1989, mai sunt încă în România județe care au rămas într-o sărăcie 

lucie așa cum sunt Teleorman, Vrancea sau Vaslui?! Răspunsul corect este: din cauza PSD! Pentru că domnul Dragnea și 
camarila sa refuză, cu obstinație, să implementeze proiecte serioase atrăgând fonduri europene! Pentru că domnul Dragnea și 
camarila sa vor să țină, în mod intenționat, aceste județe în sărăcie, pentru a le putea manipula locuitorii din punct de vedere 
electoral! Dacă primarii liberali au demonstrat că se poate și fără sărăcie, dacă aceștia au demonstrat că se pot atrage investiții 
consistente și se pot moderniza și schimba radical orașe, așa cum este cazul în Alba Iulia, Oradea, Brașov, Timișoara sau Arad, 
de ce nu este posibil și în Alexandria, Focșani, Slatina, Craiova sau Vaslui?! 

Vă mulțumesc!        
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Cadoul PSD de Centenar: îndepărtarea de Europa 
 Domnule președinte,  
 Doamnelor și domnilor deputați, 

Guvernul PSD condus de Dragnea și Vâlcov continuă să depășească noi limite ale penibilului. De data aceasta, a fost 
rândul Ministrului Finanțelor și Discotecilor să uimească întreaga Europă cu o declarație aberantă, care ne plasează undeva în 
anii ‘80 ai socialismului sovietic. 

Limitarea, de către România, a dreptului la muncă în străinătate, al românilor, la maxim 5 ani, este ideea lansată public 
de acest Emil Bobu al Finanțelor. Supărat că românii nu produc cât poate PSD să fure, Ministrul Teodorovici al Discotecilor a 
găsit vinovatul în țările din Vest, care ne fură, vezi doamne, forța de munca și ne-o exploatează. 

Deși stupidă, această idee este însă parte a unei strategii de comunicare a PSD care vrea să arunce vina pe Uniunea 
Europeană pentru toate prostiile făcute de PSD și să ne îndepărteze și mai mult de Europa. Patrioții de mucava din Guvern știu 
că o criză bugetară este iminentă, pentru că toate cadourile și măririle anunțate de Viorica Dăncilă nu au acoperire în buget și 
atunci aruncă vina pe Europa și pe țările din Vest. Adică, exact pe principala sursă de venituri a țării și a românilor. Dincolo de 
miliardele de euro pe care românii le trimit familiilor rămase acasă - și pe care Teodorovici se pregătește să le impoziteze - 
dincolo de fondurile europene care au dezvoltat România, cele mai multe și mai bine plătite locuri de muncă din economia 
românească aparțin unor companii venite din țările pe care acum Teodorovici le demonizează și care au avut încredere să 
investească aici. Rămâne de văzut ce se va întâmpla însă după toată această retorică anti-europeană a PSD și după viitoarea 
aderare la Schengen a Bulgariei, dar nu și a României... 
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Încet, încet, România devine un stat captiv, condus de mafia PSD, care vrea acum să-și ia prizonieri proprii cetățeni. 
La aniversarea Centenarului, trenurile din România merg cu aceeași viteză cu care mergeau și acum 100 de ani, iar de șosele 
noi nici nu poate fi vorba. Ministrul demisionar al transporturilor și-a descoperit însă talentul de vornic și pe unde prinde un 
microfon urlă din toți rărunchii cât de minunat e guvernul PSD. În sănătate dezastrul e total, educația e la pământ, justiția este 
îngenuncheată în fiecare zi, iar românii au tot mai des senzația că fiecare leu plătit sub formă de taxe și impozite e folosit de 
statul PSD împotriva lor. 

Deja pașapoartele se dau tot mai greu și cozile din vămi sunt tot mai mari. Va cere oare PSD și construirea unui gard la 
graniță ca să-i țină pe români aici? 

 Vă mulțumesc.                                                        Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

***  
 

Demisia lui Darius Vâlcov este imperioasă   
 

Partidul Național Liberal solicită Guvernului Dăncilă să îl demită de urgență pe Darius Vâlcov, consilier al 
premierulului Viorica Dăncilă din cauza ultimelor declarații ale domniei sale care afectează grav imaginea României atât pe 
plan extern, cât și pe plan intern.  

Vâlcov a declarat recent că Vestul Europei nu dorește construirea unei autostrăzi în România, deoarece nu se dorește 
dezvoltarea țării noastre. Oare cum s-a dezvoltat Polonia, Bulgaria sau alte țări fost comuniste de-a lungul timpului? Care este 
motivul pentru care Vestul nu s-a implicat? Această manipulare de ordinul penibilului nu face decât să adâncească și mai mult 
groapa de incompentență și nepăsare a Guvernului Dăncilă din care distinsul domn face parte. Vorbind despre autostrăzi, 
construcția acestora este sabotată chiar de domnul Vâlcov și guvernul PSD-ALDE.  Banii necesari unor proiecte de 
infrastructura care să ajute la modernizarea României există, dar însuși Darius Vâlcov și prim-ministrul Viorica Dăncilă refuză 
să trimită cereri de finanțare către Bruxelles. Afirmațiile acestui domn sunt cu adevărat strigătoare la cer mai ales într-un 
moment ca acesta în care țara noastră este pe punctul de a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, o sarcină extrem de 
importantă pe care țara noastră o are față de Uniunea Europeană, membrii acesteia și nu în ultimul rând pentru fiecare cetățean 
român.  

Cum poate domnul Darius Vâlcov să afirme că Uniunea Europeană este cea care nu dorește ca țara noastră să-și 
îmbunătățească infrastructura?! România nu se dezvoltă din cauza incompetenților care conduc guverne sau instituțiile publice 
de la nivel local sau național. Până și Bulgaria deține o infrastructură superioară față de noi! Oficialii europeni de la Bruxelles 
fac apeluri repetate pentru ca țara noastră să folosească banii alocați de către Comisia Europeană, însă până acum nu au avut 
succes. Cum să aibă vreun rezultat dacă cei din Guvernul Dăncilă n-au habar cum să accesează fondurile europene. Într-
adevăr, un proiect european este greu de scris și trebuie să fie complex, însă de asta ești plătit cu sute de milioane de lei pentru 
a scrie și implementa proiecte. Am ajuns de ruținea Europei, situându-ne în majoritatea domeniilor de interes la coada 
clasamentului.  

Darius Vâlcov, Viorica Dăncilă și toate celelalte marionete ale liderulu de la Teleorman, Liviu Dragnea, alături de 
reprezentanții ALDE nu fac decât să stopeze posibila dezvoltare a țării noastre. De ce?! Pentru că ei țin mortiș să nu se 
debaraseze de voturile care i-au propulsat la putere și anume voturile celor săraci și dependenți de ajutoarele de stat prin care 
reușesc să supraviețuiască.  

Guvernarea PSD-ALDE nu întelege nici în ultimul ceas că a fi majoritar nu-ți dă dreptul să calci în picioare o întragă 
țară și să denigrezi apartenența acesteia la ceea ce însemnă Uniunea Europeană. Suntem conduși de oameni cercetați penal, 
chiar condamnați unii dintre ei, făra prea multe realizări și incompetenți, precum Darius Vâlcov, Liviu Dragnea sau Viorica 
Dăncilă. Să invoci lipsa de unitate a societății noastre sau rea-voința celorlalte state membre ale UE în raport cu țara noastră 
este absolut șocant!   

Cu respect,                                                                Deputat 
Șovăială Constantin  

*** 
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Autostrada Unirii – o reușită a colaborării societății civile cu forțele politice democratice! 
 
Am participat cu bucurie la ceremonia de la Palatul Cotroceni când s-a promulgat legea care obligă orice guvern să 

ducă la bun sfârșit proiectul autostrăzii Ungheni-Iași-Tg. Mureș. Ca parlamentar al opoziției din Iași, momentul a avut o 
însemnătate aparte. A fost ocazia ca societatea civilă și politicienii forțelor democratice din România în care și-au dat mână 
pentru un proiect de maximă importanță pentru Moldova.  

Votul covârșitor din Parlament pentru această lege a demonstrat că românii, atunci când își doresc un lucru, se 
organizează și își susțin proiectele profesionist, nu mai pot fi ignorați. Nu există altă formulă de exercitare a puterii într-o 
democrație în afara partidelor politice care participă la alegeri și obțin voturi! La fel, nu există stat de drept și democrație 
consolidată fără o societate civilă autentică, dispusă să își consume energii constructive pentru a monitoriza puterea și a o trage 
la răspundere atunci când devine abuzivă sau își ignoră propriul popor!  

Ca urmare, parlamentarii puterii nu au avut încotro și, de teamă că vor fi trași la răspundere pentru respingerea unor 
proiecte care asigură dezvoltarea țării, au votat în cele din urmă Autostrada Unirii. Este de la sine înțeles că în acest moment 
toți ochii vor fi ațintiți către bugetul de stat pe 2019, când actualul executiv va da testul minimului bun simț de a respecta 
legea.  

Este un caz ca o lege să ajungă la promulgare deoarece și-au dorit-o în mod nemijlocit cei mai mulți români. În țara 
noastră s-a legiferat prea mult sub influența grupurilor de interese și a lobby-ului ilegal! Adesea, în Parlamentul României au 
ajuns oameni ușor manipulabili de către mai marii baronilor politici! Este momentul ca poporul să preia din nou controlul 
asupra Parlamentului, prin alegerea unor oameni vrednici, trimițând în bezna istoriei actuala putere PSD-ALDE. 

Felicitări moldovenilor care au demonstrat atât de multă perseverență în atingerea unui țel! Trebuie să luăm acest 
moment drept reper de democrație reprezentativă și să îndemnăm societatea civilă să ni se alăture în actul de legiferare. Doar 
prin transparență și urmărind țeluri comune vom reuși să răsplătim memoria celor care au făcut posibilă Unirea de la 1 
decembrie 1918! 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezintă 
zestrea trecutului lăsată viitorului României spre apărare în veci! 

 

Stimați colegi, 
Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră că aceste zile am trăit și trăim momente irepetabile în viața  națiunii 

noastre: sărbătorirea unui centenar de când statul român a cunoscut împlinirea teritorială în fruntariile istorice. 
Celebrăm, cu mândrie și profund respect, o sută de ani de când, cu sacrificii imense, cu abilitate și cu deplina 

înțelegere a faptului că trăiau o clipă unică, oamenii politici ai anului 1918, în deplin consens cu reprezentanții monarhiei 
românești, au înțeles că era momentul în care toate forțele patriotice trebuie să își dea mâna pentru binele țării. Sacrificiile 
ostașilor români de pe câmpurile de bătălie, credința nestrămutată în Biserica Neamului, precum și eforturile conducătorilor 
români de-a lungul anilor de a ține împreună pe români, pe veci ca și frați, au reprezentat imboldul suprem al unificării 
provinciilor românești. Acum o sută de ani, conștiința apartenenței la națiunea română a tuturor celor care gândeau și rezonau 
la trăirea românească a reprezentat energia care a condus spre istoricul eveniment al Marii Uniri de la Alba Iulia, iar trăirea 
sentimentelor delegațiilor și participanților de atunci este greu de egalat. 

Din păcate, peste ani, în condiții triste, România a suferit sângeroase dezlipiri teritoriale. Atunci, dar și în zilele 
noastre, mulți neprieteni au încercat minimalizarea acelui moment astral din 1 Decembrie 1918, ba mai mult i-au atribuit 
conotații negative, pe care le considerăm dureroase și lipsite de adevărul istoric. 

Dragi colegi,  
E bineștiut faptul că, în anul Marii Uniri, a existat un cumul de elemente pozitive, e drept, pe fondul unor ample 

transformări suferite de marile imperii ale acelor timpuri din Europa centrală și de sud-est. 
Mai mult, Centenarul din aceste zile nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi existat în primăvara anului 1918, Unirea 

Basarabiei cu România „de-a pururea și pentru totdeauna”, iar în toamna aceluiași an Congresul General al Bucovinei nu ar fi 
hotărât „unirea necondiționată și pe vecie cu Regatul României”. Jertfa de sânge a ostașilor români în Primul Război Mondial 
a dat atunci o și mai mare greutate actului Marii Uniri. Nu uităm faptul, stimați colegi, că unul dintre pilonii de bază ai făuririi 
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Marii Uniri l-a reprezentat Biserica, prin reprezentanții săi de mare valoare și nu numai, de-a lungul secolelor, dar mai cu 
seamă în anul 1918. Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a trezit, în sufletul multora dintre români, sentimente felurite, de la 
bucurie  și entuziasm, la neîncredere sau chiar la blamare a adevăratelor trăiri românești. Ne-am fi dorit ca, după o sută de ani, 
să nu persiste anumite discrepanțe de dezvoltare între regiunile României, dar, având mereu în minte sacrificiile înaintașilor 
noștri, cred că avem datoria să ne ridicăm la nivelul așteptărilor românilor de acum un veac, și anume să devenim un popor 
demn într-o țară puternică și respectată în lume. Mai mult, într-o perioadă în care, în jurul nostru țării noastre apar tot mai 
multe semne de îngrijorare cu privire la respectarea principiului suveranității și integrității teritoriale sau a principiilor 
democratice și morale, îmi exprim speranța ca, măcar acum, în anul celebrării Centenarului Marii Uniri, românii realizează 
faptul că este imperios nevoie, mai mult ca oricând, să acționăm și să ne comportăm ca demni urmași ai celor care au luptat 
pentru această frumoasă și bogată țară, România. Noi, acum, trebuie să ascultăm vocea înaintașilor și să acționăm doar înspre 
binele națiunii noastre unite. 

Dragi colegi, 
Pe lângă festivități, mai mult sau mai puțin inspirate, este momentul să mergem și, cu smerenie, să punem o lumânare 

aprinsă la căpătâiul eroilor cunoscuți sau necunoscuți ai neamului nostru. Marea Unire de la 1 Decembrie a reprezentat și va 
reprezenta Marea Zestre care va rămâne urmașilor noștri pentru a fi apărată în veci! 

Vă mulțumesc pentru atenție!           
Deputat 

Vasile Varga 
*** 

Un guvern exilat în propria țară! 
Stimați colegi, 
Nici bine nu a trecut sărbătoarea românilor, Centenarul Marii Uniri, nici bine nu s-au stins ecourile declarațiilor 

antieuropene ale ministrului Teodorovici, cel care dorea restricționarea dreptului la muncă al românilor, că iată, sarabanda 
atacurilor anti justiție s-a pus în funcțiune și zi de zi câte un soldat disciplinat din camarila lui Liviu Dragnea lansează în 
spațiul public ipoteza amnistiei și grațierii!  

Aș vrea astăzi să reflectăm la spusele lui Darius Vâlcov, consilierul Prim-Ministrului României, cel care conduce, fără 
a avea acest drept, ședintele de Guvern în lipsa marionetei Dâncilă și cel care dictează politica economică a țării!  

Acest individ, condamnat la 8 ani de închisoare se visează în cărțile de istorie ale românilor și batjocorește în spațiul 
public, fără pic de rușine zecile de mii de români care de peste 1 an ies constant în stradă: "Haideţi să-i ocolim, să-i sărim, să 
trecem pe lângă ei, pentru că sunt un fir de praf, un firicel mic de praf în drumul nostru spre a cuceri istoria pe care o 
merităm", este afirmația lui Darius Vâlcov  care a stârnit valuri de repulsie în societatea românească! 

Așa cum era de așteptat, demersul lui Darius Vâlcov, nu a fost singular, în corul susținătorilor unei ordonanțe pentru 
aministie și grațiere intrând rând pe rând parlamentari și lideri PSD certați cu legea: senatorul Liviu Pop, deputatul mitralieră, 
Cătălin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel 
Arsene, fiind prima linie a amnistiabililor!  

Milioane de români au emigrat și am ajuns, după Siria, țara cu cea mai numeroasă diasporă tocmai pentru că astfel de 
specimene au confiscat instituțiile statului, au prăduit județele pe care le-au condus și acum caută cu disperare să scape de 
lege! 

A respecta Constituția României, a respecta legile țării nu este nazism, domnilor, este o obligație pe care o are orice 
român! Așa funcționează orice țară democratică și așa se construiște o națiune: pe principii sănătoase! 

Istoria pe care o merită, Vâlcol, Dragnea și gașca tuturor condamnaților penal este închisoarea!  
Istoria pe care o merită, Vâlcov, Dragnea și gașca tuturor infractorilor, este să își ispășească pedepesele în spatele 

gratiilor, nu să ne sfideze de la televizor, dând lecții de morală și comportament civic! 
Istoria pe care românii o vor reține este că pentru 4 ani, 2016-2020, România a travesat cea mai neagră perioadă post 

comunism, un regim în care poporul român s-a luptat 4 ani cu infractorii care aveau o singură obsesie: acapararea instituțiilor 
statului și distrugerea justiției! 

Să fie clar: România Penalilor nu este România noastră! Nu este România mea, nu este România celor care au plecat 
din satele și orașele noastre la muncă în străinătate, lăsând cu greu familia acasă! România cinstită este cea care a muncit din 
greu pentru puținul pe care îl are și nu s-a infruptat din banul public asemenea multor politicieni ce ne dau lecții la televizor! 

Istoria reală va consemna că Guvernele impuse de Liviu Dragnea sunt o rușine națională și fiecare român de buna 
credință îi urăște și îi hulește fie că merg la Alba Iulia, la Iași, Focșani, Suceava sau București! 
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Realitatea este că acest Guvern PSD este în exil în propria țară pentru că nu reprezintă interesele românilor, ci slujește 
exclusiv intereselor lui Liviu Dragnea! 

Stimați colegi parlamentari PSD, vă reprezintă cu adevărat acești indivizi certați cu legea? 
Stimați colegi parlamentari PSD, vă reprezintă aceste declarații, acum când în sfârșit suntem parte a familiei europene, 

obiectiv atins cu mari jerfe ale întaintașilor noștri? Acum când am aniversat 100 de ani de la făurirea Marii Uniri?  
Delimitați-vă de aceste declarații, delimitați-vă de acești oameni care pătează reputația României pe plan extern și 

distrug economia țării în plan intern! 
Arătați că nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar gașca lui Liviu Dragnea! 
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,  

Deputat 
Costel Alexe 

*** 
 
 
 

 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor 
 

Preţul prohibitiv al lemnului de foc pentru populaţie 
Stimate domnule ministru, 
Conform datelor prelevate la ultimul recensământ naţional, una din două gospodării din România utilizează încă 

lemnul de foc ca principal mijloc de încălzire. 
Cu toate acestea, preţul de comercializare al acestui tip de combustibil rămâne prohibitiv pentru majoritatea populaţiei, 

în condiţiile în care, în ultimii ani, ţara noastră s-a confruntat cu o criză majoră a lemnului de foc. Astfel, deşi reprezentanţi ai 
Romsilva, citaţi de mass media, au declarat că preţul unui metru cub de lemn de foc pentru populaţie s-a majorat în acest an 
doar cu 10% faţă de anul trecut, fiind calculat în prezent la 170 lei fără TVA, faţă de 154 lei fără TVA în 2017, valoarea cu 
amănuntul a acestuia aproape că se dublează până ajunge, din pădure, la consumatorul final. 

Având în vedere noile prevederi ale Codului silvic, conform cărora asigurarea pentru populaţie a lemnului de foc din 
pădurile proprietate publică a statului constituie o prioritate, vă rog să prezentaţi modul în care ocoalele silvice de stat din 
judeţul Bihor au adus la cunoştinţa cetăţenilor oferta de lemn de foc disponibilă pentru iarna acestui an, precum şi volumul 
exploatat al acesteia. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!           Deputat  

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei 
 

Activarea programelor de compensare 
Stimate domnule ministru, 
Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 a fost marcat şi printr-o grandioasă paradă naţională, la care, potrivit 

organizatorilor, au participat peste 4.000 de militari, aproximativ 200 de mijloace tehnice terestre şi circa 50 de mijloace 
aeriene aflate atât în dotarea Armatei Române cât şi a unor state partenere. 

Cu toate acestea, conform informaţiilor mele, niciunul din mijloacele tehnice terestre care au trecut pe sub Arcul de 
Triumf la parada militară de la 1 decembrie 2018 nu a ieşit de pe liniile de montaj ale industriei naţionale de apărare, acestea 
fiind achiziţionate exclusiv din import, fără activarea programelor de compensare prevăzute prin Legea Offset-ului. 

Din aceste considerente, având în vedere că societăţile comerciale din industria de apărare se află în subordinea 
Ministerului Economiei, vă rog să precizaţi care a fost în acest an ponderea comenzilor MApN în producţia românească de 
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tehnică de luptă, muniţie şi armament şi care este valoarea compensaţiilor în investiţii implementate în economia naţională de 
furnizorii străini de tehnică militară. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

***            
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Respectarea drepturilor din Statutul Elevului 
 

Consiliul Național al Elevilor (CNE) a lansat Raportul privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Național 
(RISEN), iar pe baza răspunsurilor a 8.699 de elevi chestionați, printre principalele rezulate sunt: doar 13% dintre elevii 
navetiști care au răspuns formularului beneficiază de decontul integral al navetei; 41%, primesc înapoi mai puțin de 30% din 
costul total al navetei; aproape jumătate dintre respondenți (49%) observă frecvent fenomenul subiectivității în evaluare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri sustenabile intenționați să implementați pentru ca elevii navetiși să-și deconteze suma integrală? 
2. Ce strategie intenționați să implementați pentru ca fenomenul subiectivității în evaluare să dispară?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Manualul unic 
 

Conform declațiilor din presă a doamnei ministru, Ecaterina Andronescu, “Manualul unic nu a fost o decizie tocmai 
fericită. Faptul că manualele au arătat aşa ar trebui să ne pună pe gânduri. Prin competiţie ar creşte şi calitatea manualelor”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Intenționați să eliminați manualul unic?  
Solicit răspunsul în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,               Pavel Popescu 

*** 
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

 

Proiectul ROSE 
 

Proiectul ROSE (ROmania Second Education Project) a fost aprobat de Banca Mondială pentru finanțare în anul 2015. 
În 2018 Banca Mondială a făcut o evaluare, iar raportul conține o serie întreagă de neîmpliniri. Din cele 243,1 milioane de 
dolari cât este valoarea totală a împrumutului dat de Banca Mondială pentru reformarea educației românești, doar 6,76 de 
milioane de dolari (2,8%) au fost atrase de Proiectul ROSE până în prezent. Potrivit raportului de etapă făcut de finanțator 
(BM) nu există, deoacamdată, beneficiari direcți. S-au achiziționat: o mașina SUV/CUV, laptopuri performante, un server.  
Caselor Corpului Didactic au fost dotate cu aparatură IT și software. Au fost cheltuiți bani pe cazare, conferințe și salariile 
celor care derulează proiectul, potrivit informațiilor furnizate de portalul ROSE. 

„În ansamblu s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește implementarea în contextul creditelor bugetare și 
angajamentelor insuficiente și premeditate alocate ROSE pentru anul 2018. Aceasta se reflectă și într-o rată de plată foarte 
scăzută, în prezent, de 2,8% din suma totală a împrumutului (în dolari SUA) comparativ cu proiecțiile revizuite de 15%. 
Aceste aspecte necesită atenția imediată a Guvernului de a pune din nou în scenă implementarea proiectului și plățile,” 
conform evaluatorilor. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Ce măsuri va lua Ministerul pentru redresarea implementării proiectului ROSE? 
2. Cum s-a ajuns în situația descrisă mai sus?  
Solicit răspunsul în scris.          Deputat 
Cu deosebită stimă,         Pavel Popescu 

*** 
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Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
 

Defrişări şi braconaj în parcuri naţionale 
 

Organizaţiile de mediu Agent Green şi EuroNatur au publicat o investigaţie care arată că mai multe pădurile seculare 
din Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa au fost distruse aproape în totalitate în urma aprobării exploatării intensive a masei 
lemnoase. Organizațiile de mediu au obţinut şi imagini cu o partidă ilegală de vânătoare în inima parcului. 

 “Peste 60% din suprafaţa parcului este afectată de tăieri, o adevărată crimă împotriva biodiversităţii. Pădurile din parc 
sunt tratate ca nişte păduri ordinare de producţie. Agent Green şi EuroNatur fac un nou apel către Ministerul Mediului să 
intervină ferm pentru a pune capăt exploatărilor comerciale şi degradării pădurilor din parcurile naţionale. De asemenea, 
investigatorii Agent Green, au obţinut în exclusivitate imagini din timpul unei partide de vânătoare ilegală în inima parcului”, 
arată Agent Green. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri sustenabile și fezabile pe termen mediu și lung va lua Ministerul în ceea ce privește  

defrișările și braconajul?  
2. Ce măsuri specifice a luat Ministerul în cazul Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,                                                          Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Legea Transplantului 
 

Doamna Ministru, Sorina Pintea, a afirmat la conferinţa "Transplantul, pacientul pre şi post-transplant şi viaţa 
cotidiană a acestuia", organizată de Asociaţia Transplantaţilor, că proiectul noii legi a transplantului a fost finalizat și va fi pus 
în dezbatere publică în curând. A fost anunțat și un nou termen pentru proiectul de lege, acesta va fi în luna decembrie. 
Proiectul noii legi a transplantului, care își propune să aducă mai multă transparență și criterii mai clare în această procedură, 
trebuia să fie gata în luna septembrie. 
  Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:  

1. Când exact va fi pus în dezbatere publică proiectul noii legi a transplantului?  
2. Va fi respectat noul termen pentru proiectul de lege?  
Solicit răspuns în scris și oral.  
Cu deosebită stimă,          Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Cazul bebelușilor infestați cu stafilococul auriu 
 

Spitalul clinic de Obstretică-Ginecologie ”Panait Sârbu” este menționat ca fiind locul de infestare a noilor-născuți cu 
stafilococul auriu, în urma probelor lucrate în laboratorul DSPMB. Acestea evidențiază prezența stafilococulu auriu pe 
suprafața unui scutec al unui copil internat într-un salon de normoponderali, precum și prezența germenilor mezofili și 
hemolitici. Astăzi, 02-12-2018 încă alți trei nou-născuți au fost internați la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” cu suspiciune de 
infecție cu această bacterie, ajungând la un total de 12 cauzuri cu același diagnostic. 

Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră: 
1. A fost Ministerul Sănătății informat de alte cazuri de infecție cu stafilococul auriu pe pacursul anului 2018?  
2. Care este strategia ce va fi adoptată pentru a modifica situația din Spitalul ”Panait Sârbu”? 
Solicit răspuns în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Relația cu Republica Moldova în domeniul comunicațiilor 
 

În urma participării la ședința comună a Guvernelor României și Republicii Moldova ați declarat următoarele: “În ziua 
de 1 decembrie operatorii de comunicații din România și Republica Moldova sărbătoresc Centenarul Marii Unirii oferind 
posibilitatea cetățenilor din cele două state să comunice între ei gratuit cu această ocazie specială.  Această acțiune este doar o 
mostră a unui efort de negociere a cărui finalitate trebuie să o reprezinte oferirea către cetățenii celor două state de tarife finale 
nediscriminatorii la fel ca cele practicate în interiorul Uniunii Europene” 

1. Care sunt următorii pași pe care îi are în vedere Ministerul Comunicațiilor spre implementarea tarifelor 
nediscriminatorii? 

2. Care sunt, la momentul actual, proiectele comune în domeniul securității cibernetice? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Strategia națională pentru implementarea 5G în România 
 

În urma primei sesiuni de dezbatere publică cu privire la Strategia națională pentru implementarea 5G în România, 
secretarul de stat în MCSI a declarat următoarele: „Strategia 5G, dar și strategiile care vor urma (Strategia națională în vederea 
reglementării, implementării și optimizării tehnologiilor digitale SMARTCITY în România și, cât mai curând, o strategie în 
domeniul Inteligenței Artificiale) vor fi pietre de temelie în această transformare digitală care nu se poate întâmpla decât 
împreună, fără această colaborare constantă și mult mai aprofundată decât în celelalte momente, nu se pot obține nici profitul 
economic, nici beneficiile pentru cetățeni”. Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 

1. Rețelele 5G vor fi întâi implementate în zonele cu creștere economică semnificativă, așadar, care va fi strategia pentru  
a nu exclude cetățenii în afara transformării digitale? 

2. Care este perioada estimativă de începere a utilizării tehnologiei 5G în România?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,                     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Marius Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Bursă a locurilor de muncă pentru românii din diaspora 
 

În urma unor declarații, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va organiza începând cu luna ianuarie 2019, o bursă a 
locurilor de muncă pentru românii aflați în străinătate. Este menționată în aceleași declarații și o platformă on-line cu oferte de 
locuri de muncă venite din partea patronatelor din România. Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 

1. Care sunt domeniile profesionale vizate în cadrul bursei locurilor de muncă?  
2. Când va putea fi accesată platforma on-line? 
3. În ce țări ale Uniunii Europene vor fi prezenți reprezentanții MMJS pentru a prezenta ofertele de muncă?  

4. Aveți în vedere consolidarea unei strategii pentru a putea concura cu beneficiile ofertelor de muncă din străinătate 
pentru românii din diaspora?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Casa Română de Comerț Agroalimentar ”Unirea” 
 

În urma unui comunicat de presă sunt menționate următoarele: ”Casa Română de Comerț Agroalimentar “UNIREA” 
este o societate comercială de interes național, menită să contribuie pro-activ la implementarea politicii agricole naționale, prin 
valorificarea integrată și integrală a potențialului agricol de care dispune România, respectând direcțiile strategice ale Politicii 
Agricole Comune a Uniunii Europene și prevederile Programului de Guvernare. Astfel, se creează un mecanism național care 
va asigura achiziția, sortarea, procesarea primară, standardizarea și distribuția către rețele comerciale interne sau de export.” 

Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați:  

- Care preconizați că va fi impactul asupra economiei românești în urma înființării Casei Române de Comerț  
Agroalimentar?  

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

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
                domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 

 

Probleme cu roaming-ul 
Stimați miniștri, 
Am primit numeroase plângeri de la cetățeni că rețelele de telefonie mobilă, precum Telekom, Orange, Vodafone 

percep taxe pentru roaming între 3-12 euro pe lună în mod ilegal. Conform Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) de la 15 iunie 2017 nu se mai pot impune taxe pentru roaming, deoarece roaming-ul 
este gratuit în țările UE și în Spaţiul Economic European. Românii vor plăti convorbirile, mesajele și SMS-urile la tarife 
naționale, adică din abonament fără costuri suplimentare. 

Vă solicit așadar să demarați o anchetă la toate firmele de telefonie mobilă și să impuneți măsuri drastice. Totodată, vă 
rog să monitorizați și să evaluați în fiecare lună aceste firme care produc pagube de zeci de milioane de euro statului român. 
Este necesară o autosesizare a organelor judiciare care să întreprindă măsurile necesare pentru a evita de acum încolo astfel de 
probleme. Totodată, am rugămintea de a-mi transmite toate rapoartele anchetei, toate monitorizările și evaluările pe care le-ați 
făcut din 2017 până în prezent pentru a vedea dacă respectă legea sau nu și sancțiunile pe care le-ați aplicat. 

Vă rog să îmi raspundeți în scris la întrebarea înaintată. 
Cu stimă,        Deputat 

Constantin Șovăială 
*** 

 

Adresată domnului ministru Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 
 

Credibilitatea proiectelor finanțate de Ministerul Culturii stă sub semnul îndoielii 
Stimate domnule ministru, 
Cu doar trei zile înainte de Centenarul Marii Uniri, în cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar, la Guvernul 

României, sub conducerea prim-ministrului României, au fost aprobate 34 de proiecte ale ONG-urilor, regăsite în Lista 
manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și a Primului Război Mondial.  

Conform Ghidului privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a 
Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, în situația în care manifestările/ acţiunile/ proiectele se 
finalizează în luna decembrie, beneficiarul este obligat să depună factura, cererea de tragere și documentele justificative 
aferente ultimei tranșe nu mai târziu de 10 decembrie. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Cum vor reuși ONG-urile să își realizeze proiectele, să cheltuiască sutele de mii de lei alocate, să pregătească și  

documentele justificative până pe 10 decembrie? 
 Ce credibilitate au unele ONG-uri câștigătoare când nici măcar nu au o pagină web de prezentare? 
 Cum asigură Ministerul Culturii transparența acestor proiecte? Când și unde vor putea fi văzute proiectele aprobate și  
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rezultatele lor? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!        Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

*** 
 

Adresată doamnei ministru Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

România suferă și la capitolul subfinanțarea sistemului medical 
 

Stimate doamnă ministru, 
Prin programul de guvernare PSD-ALDE românii au fost mințiți în legătură cu realizarea celor 8 spitale regionale și a 

unui spital republican, în București, deoarece termenul pentru desemnarea amplasamentelor și contractarea studiilor de 
prefezabilitate este de mult depășit. În același timp, cele mai recente statistici privind cheltuielile cu asistența medicală din 
Uniunea Europeană (UE), publicate de Eurostat pentru 2016, situează România la coada clasamentului. Astfel, cheltuielile de 
îngrijire a sănătății pe cap de locuitor au fost doar de 400 euro, în timp ce în unele state europene ajung să fie mai mari și de 
5.000 euro (Luxemburg – 5.600 euro sau Suedia –5.100 euro). De asemenea, România este din nou codașa Europei prin 
cheltuielile pentru sănătate ca procent din PIB, de numai 5%, în timp ce Franța alocă 11,5%, iar Germania 11,1%. Pe lângă 
subfinanțarea sistemului sanitar, studiile europene mai arată că, în România, aceste resurse sunt și ineficient utilizate. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Care va fi soarta spitalelor promise românilor în campania electorală și asumate prin programul de guvernare PSD  

ALDE? 
 În ce stadiu se află studiile de prefezabilitate pentru cele 9 spitale? 
 Ce măsuri aveți în vedere pentru utilizarea transparentă și cât mai eficientă a resurselor din sistemul medical? 

Solicit răspuns scris.                      
Deputat 

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

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Sancționarea entităților care nu respectă drepturile persoanelor cu dizabilități 
 

Domnule ministru, 
În “PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018-2020, în capitolul “POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI 

JUSTIŢIEI SOCIALE” sunt cuprinse și măsuri care vizează “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 
(pg.75-76). Dintre măsurile la care se referă programul de guvernare, prezenta întrebare vizeză “sancționarea entităților care 
nu respectă dreptul la acces al persoanelor cu dizabilități.”. Vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați: 

1. dacă, la nivelul ministerului pe care îl coordonați, au fost semnalate cazuri de entități care nu respectă dreptului la  
acces al persoanelor cu dizabilități, precum și să îmi comunicați dacă aceste cazuri au fost aduse în atenția dvs./ministerului de 
resort ca urmare a unor sesizări formulate de către persoanele ale căror drepturi au fost încălcate sau ca urmare a unor 
verificări întreprinse din oficiu;  

2. în situația unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, vă rog să îmi comunicați numărul entităților cu privire la  
care s-a constatat încălcarea dreptului de acces al persoanelor cu dizabilități, precum și denumirea acestora; 

3. tipul sancțiunii aplicate fiecărei entități dintre cele care nu respectă drepturile persoanelor cu  
dizabilități, precum și perioada în care acestea au obligația de a remedia aceste deficiențe. 

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  
Deputat 

Valeria Diana Schelean Șomfelean 
*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 
Doamnă ministru, 
“Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional” și „dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și 

intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar” reprezintă două dintre măsurile pe care acest guvern s-a angajat să le 
îndeplinească prin “PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018-2020”, la “CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL 
EDUCAȚIEI (pg.86). 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, doamnă ministru, să îmi prezentați următoarele:  
1. Există, la nivelul ministerului pe care îl coordonați, o analiză a factorilor/cauzelor care determină abandonul școlar?  

În cazul unui răspuns afirmativ, vă rog să îmi prezentați concluziile acestui studiu atât în mediul rural, cât și în mediul urban; 
2. Care este numărul copiilor care au abandonat sistemul de învățământ în cursul anului 2018, precum și care este  

evoluția acestui fenomen în anul curent, comparativ cu anii anteriori? 
3. Ce măsuri/programe au fost adoptate la nivelul anului 2018 în vederea detecției timpurii a copiilor cu risc de  

abandon școlar, precum și în vederea reducerii/stopării fenomenului, care a fost resursa bugetară alocată, precum și care au 
fost efectele implementării lor? 

4. Ce măsuri/programe intenționați să adoptați în anul 2019 în acest sens și ce buget aveți alocat pentru astfel de  
măsuri/programe? 

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  
Deputat 

Valeria Diana Schelean Șomfelean 
*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în cap. 
“Respect și demnitate pentru femei” din cadrul Programului de Guvernare 2018-2020 

 

Domnule ministru,  
Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor este sărbătorită anual în data de 25 noiembrie şi 

este punctul de început a 16 zile de activism, încheiate la data de 10 decembrie, când este sărbătorită Ziua Internaţională a 
Drepturilor Omului. Prin urmare, consider că este un bun prilej de analiză, dar și de acțiune.  

În “PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018-2020”, la capitolul “POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI 
JUSTIŢIEI SOCIALE” sunt cuprinse și măsuri care vizează “Respect și demnitate pentru femei” (pg.74- 75) și anume:  

1. “Formarea unei rețele naționale de experți în domeniul egalității de șanse; 
2. Program național pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Durata: 3 ani; Impact: 12  

milioane Euro, finanțare din POCU);  
3. Elaborarea unei proceduri comune de lucru la nivel interinstituțional privind raportarea, colectarea și monitorizarea  

datelor în domeniul violenței în familie; 
4. Elaborarea de norme metodologice privind emiterea Ordinelor de Protecție în regim de urgență;  
5. Crearea unui sistem de monitorizare a Ordinelor de Protecție (dispozitive electronice, aplicații pentru mobil);  
6. Elaborarea unor proceduri de lucru privind măsurile de prevenire a cazurilor de violență în familie;  
7. Elaborarea normelor metodologice privind consilierea psihologică în situațiile de divorț în care au fost înregistrate  

antecedente privind violența în familie;  
8. Includerea în programa școlară a noțiunii de violență de gen și a perspectivei de gen;  
9. Înființarea de echipe specializate de intervenție, la nivel județean, în domeniul violenței în familie;  
10. Formarea profesională a asistenților sociali în domeniile violență în familie și egalitate de gen;  
11. Dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 locuințe regionale protejate pentru victimele violenței în familie;  
12. Crearea a 8 centre de criză pentru situațiile de viol;  
13. Dezvoltarea unei rețele de 8 centre de asistență pentru agresori, la nivel zonal și reglementarea unor măsuri de  

prevenire a recidivei faptelor de violență în familie.” 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați care este stadiul de îndeplinire a 
măsurii angajate pentru fiecare punct în parte, acțiunile întreprinse până în acest moment, precum și termenul preconizat 
pentru ca măsura să fie îndeplinită în totalitate.  

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.   
Deputat 

Valeria Diana Schelean Șomfelean 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

Investiţii în secţiile de neonatologie din unităţile publice de sănătate 
 Doamnă ministru, 
 România nu a coborât nici astăzi de pe nefericitul loc I din Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte mortalitatea 
infantilă, în special pentru copiii cu vârste sub 2 ani. O cauză principală a mortalităţii infantile o reprezintă dotarea precară a 
secţiilor de neonatologie din aproape toată ţara, care nu dispun nici de incubatoare, nici de aparatură modernă de bază. Este 
ruşinos ca într-o perioadă de creştere economică, în care bugetul dispune de resurse suplimentare, Guvernul să aştepte ca 
organizaţii non-guvernamentale de tipul „Salvaţi copiii” să doteze maternităţile cu aparatură de bază. Mai mult decât atât, pe 
lângă faptul că investiţii în aparatură nu s-au realizat, nici investiţii pentru reabilitarea spaţiilor nu s-au finanţat, tocmai în 
vederea eliminării infecţiilor nosocomiale. Cazul halucinant al maternităţii Giuleşti, unde aproape toţi nou-născuţii s-au 
îmbolnăvit din cauza condiţiilor improprii din spital, a ajuns în spaţiul public pentru că a fost depistat de mass-media. Îmi 
manifest, însă, serioase îngrijorări, că asemenea situaţii s-ar putea întâmpla şi în alte secţii de neonatologie din ţară. 
 Chiar dacă domniei voastre nu vă putem reproşa direct calitatea managementului dintr-o unitate spitalicească, putem 
însă să vă punem serioase întrebări în legătură cu programul investiţional susţinut de Ministerul Sănătăţii. În acest sens, vă 
solicit, doamnă ministru, următoarele informaţii: 

- Câte maternităţi sau secţii de neonatologie din sistemul de stat au fost modernizate în România în ultimii 2 ani?  
- Care este valoarea totală a investiţiilor realizate în anii 2017-2018. Solicit o situaţie detaliată la nivel naţional. 
- Câte echipamente specifice (incubatoare, aparate ecograf) au fost achiziţionate de Ministerul Sănătăţii pentru  

dotarea maternităţilor şi câte echipamente au fost donate de ONG-uri? 
- Câte secţii au fost reabilitate de la zero, astfel încât să se poată elimina infecţiile intraspitaliceşti? 
- Vă solicit să precizaţi care este intervalul de timp la care personalul medical din secţiile de neonatologie este  

testat pentru a nu fi purtător de diverşi viruşi sau stafilococi? 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 Vă mulţumesc. 

Cu stimă,           Deputat  
Dumitru Mihalescul 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Declarație politică 

Ce facem pentru firmele din România? 
 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi,  
Criza forței de muncă din România a iscat în ultima săptămână o serie de controverse, mai mult sau mai puțin 

întemeiate. A vorbi despre această problemă cu care țara noastră se confruntă fără a veni cu măsuri concrete pentru rezolvarea 
ei, este ca și cum ai vorbi de pomană.   

Este foarte ușor să afirmi că România se confruntă cu o acută criză a forței de muncă și să propui tot felul de soluții, 
unele chiar la nivel european. În cazul în care nu o rezolvăm, avem un țap ispășitor, Uniunea Europeană. A limita permisul de 
muncă la 5 ani fără drept de înnoire în aceeași țară, ar fi o îngrădire a dreptului câștigat din poziția de membru al UE și ar fi o 
limitare a drepturilor omului. Nu despre asta trebuie să vorbim! Sunt convins că alte țări din Uniune, de unde au plecat să 
muncească oameni în alte state, au găsit soluții. Noi nu am cercetat cum anume au rezolvat o astfel de problemă alte state, dar 
ne-am trezit să venim cu propuneri. Mai mult decât atât, ar trebui să ne concentrăm pe situația actuală financiară și economică 
de la noi din țară. Soluțiile sunt aici, însă nu vrem să le vedem, nu vrem să le punem în aplicare.  

În primul rând, condițiile pe care le oferim firmelor nu sunt propice dezvoltării lor. Inconsecvența legislației fiscale, 
Codul Fiscal suferind anual zeci de modificări, precum și birocrația excesivă sunt piedici în calea înființării și dezvoltării 
firmelor la noi în țară. 

În al doilea rând, declarativ, ajutăm firmele autohtone. Însă nu avem soluții. 
În al treilea rând, nu avem o cultură a capitalismului. Firmele nu sunt atractive, joburile nu sunt atractive. Nu 

generalizez, dar asta este realitatea. Există și excepții și e bine că în unele firme, multinaționale, locul de muncă este atractiv, 
oamenii sunt plătiți la valoarea lor, pe contractul de muncă salariul nu este minim pe economie. Din păcate, în majoritatea 
situațiilor, într-un mediu în care statul jecmănește privatul, firmele nu reușesc decât să supraviețuiască, să fie pe linia de 
plutire. Și atunci, ne punem legitim întrebarea: cum vrem să păstrăm forța de muncă în România, dacă noi nu oferim condiții 
prielnice dezvoltării firmelor? 

Ori, eu consider că de aici trebuie să plecăm, de la noi din ogradă, și nu să aruncăm deja găina în curtea vecinului. 
Deasupra mediului economic și financiar planează impredictibilitatea. Nu avem autostrăzi și reparații pe calea ferată iar cauza 
este una singură: firmele noastre, ba chiar și firmele străine nu au cum să lucreze profesionist într-un mediu financiar nesigur, 
neatractiv, cu impuneri puternice din partea statului și cu o birocrație greu de combătut. Forța de muncă din țară pleacă în 
străinătate și va pleca în continuare până când Guvernul și toți cei cu responsabilități în domeniu nu vor asigura mediul de care 
orice antreprenor are nevoie.  Lucrurile sunt simple: un Cod Fiscal care să nu se mai schimbe după cum bate vântul, instituții 
financiare care să nu mai acționeze după ureche ori chiar la comenzi politice, transparență decizională și scăderea birocrației.  

Vă mulțumesc,   
Deputat 

Bende Sándor 
*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 
Revenire la întrebarea nr. 6098A/2018 despre aplicarea Schemei de ajutor de minimis  
prevăzută în Programul pentru stimularea înființării întrepinderilor mici și mijlocii  

”Start-up Nation - Romania” 
 

Sunt de apreciat eforturile de simplificare a procedurii de acordare a ajutorului de stat prin Programul Start-up Nation 
pe care mi le detaliați în răspuns, dar sunt nevoit să revin la întrebarea referitoare la autorizarea codului CAEN și la 
posibilitatea administratorului schemei de a rezilia contractul de finanțare pe motive minore, formalități administrativ-
birocratice și alte asemenea.  

În accepțiunea mea și conform contractului de finanțare, denunțarea contractului trebuie să fie o măsură extremă. 
Programul Start-up Nation vine să sprijine tinerii antreprenori, eventualele greșeli ale acestora în implementare trebuie tratate 
într-o manieră a principiului PREVENȚIEI și nu al pedepsei maxime și anume denunțarea unilaterală a contractului. Astfel 
consider că OTIMMC trebuie să poată solicita demonstrarea autorizări CAEN până la finalizarea procedurii de plată a ultimei 
tranșe. Sunt mulți tineri care au investit bani în propria afacere, acestea funcționează și acum riscă să intră în insolvență, 
faliment pentru că în cazul denunțării unilaterale a contractului nu au posibilitatea returnării sumelor și vor rămâne cu un gust 
amar că li se aplică o pedeapsă extremă deși guvernul și-a asumat în programele sale promovarea unor programe de prevenție. 

În cazul concret care mi-a fost semnalat, firma din Bihor a primit scrisoarea oficială, datată 27 noiembrie 2018, de la 
Agenția pentru IMM, atragerea de investiții și promovarea exportului din Cluj-Napoca prin care i se comunică refuzul 
decontului pe motivul neautorizării codului CAEN și, pe cale de consecință, a inexistenței legăturii dintre cheltuielile efectuate 
și fluxul activităților circumscrise codului CAEN respectiv. 

În ipoteza în care veți modifica prevederile pct. 4.4, 6.11, respectiv 3.2 din Schema de ajutor de minimis, astfel încât 
autorizarea să poată interveni până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare, cum va putea această măsură salva 
micile afaceri care au pornit la drum prin Program, inițiate de întreprinzători de bună-credință și cărora pe actuala schemă li se 
resping cererile de rambursare/de plată?  

Cum veți aplica principiul prevenirii abaterilor minore de la prevederile contractuale prin informarea și avertizarea din 
timp a beneficiarilor de finanțare? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Odată cu creșterea sectorului e-commerce Poșta Română pierde teren 
în fața competitorilor din sectorul privat din cauza serviciilor nepunctuale 

 

Stimate domnule ministru, 
Am convingerea că sunteți la curent cu funcționarea lentă respectiv neadecvată a serviciului de coletărie externă a 

Poștei Române. Totuși aș dori să vă supun atenției situații des întâlnite în cazul folosirii serviciilor Poștei Române. 
Cumpărăturile on-line sunt în creștere de la an la an, mai mult o mare parte din aceste cumpărături sunt internaționale şi odată 
cu creșterea sectorului e-commerce, crește și sectorul de logistică respectiv coletărie. Acesta ar însemna pentru Poșta Română 
o posibilitate imensă de a crește veniturile, care, după cum consider, nu este exploatată. Sunt numeroase cazuri în care dacă un 
colet este comandat din străinătate, spre exemplu China, acesta ajunge în tară în 2-3 săptămâni, iar pe teritoriul României 
coletul mai „călătoreşte” încă 2 săptămâni până ajunge la destinaţie. Practic, coletul străbate ţara în tot atât timp cât străbate un 
continent. În timp ce coletele livrate prin serviciile Poştei Române ajung în aproximativ o lună la destinatar, cele livrate prin 
firmele private de curierat din sau în străinătate ajung la destinatar în 3-5 zile lucrătoare. 

Situația nu e mai bună nici pentru serviciul de coletărie națională, unde față de serviciile companiilor private, unde 
livrarea coletelor se întâmplă în 1-2 zile lucrătoare, la serviciile Poștei Române acest termen este de 3-5 zile lucrătoare, care 
deseori în realitate este de 6-8 zile.  
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Având în vedere cele menţionate mai sus Vă adresez următoarea întrebare: 
Întrebare:  Vă rog să-mi precizaţi dacă Ministerul are un plan de măsuri pentru modernizarea şi îmbunătăţirea 

serviciilor de curierat ale Poştei Române, astfel ca destinatarul să intre în posesia coletului într-un timp cât mai scurt, şi dacă 
da, ce cuprinde acest plan, respectiv care e termenul pentru implementare? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Apjok Norbert 
*** 

 

Adresată domnului Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Gestiunea drepturilor de autor. 
Stimate domnule ministru, 
Probabilitatea ca o persoană, fie actor, compozitor sau interpret de muzică, direct vizat de legislația drepturilor de 

autor, să înțeleagă cum funcționează în mod concret organismele de gestiune colectivă, este limitată, deoarece mecanismul este 
complex, iar stabilirea remunerației este de asemenea complicată.  

La momentul actual, un număr însemnat de asociații controlează industria românească a drepturilor de autor și a celor 
conexe, acordă licențe de difuzare și strâng sume destinate compozitorilor, interpreților și caselor de producție, dar în schimb 
aceștia primesc sume infime pentru drepturile de autor și drepturile conexe ce le aparțin. Pentru a gestiona acest domeniu, a 
fost înființat Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, ale cărui principale atribuții sunt de  reglementare a activității din 
domeniu, de elaborare  de proiecte normative, de a  ține evidența repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă,  
avizarea constituirii și supravegherii funcționării organismelor de gestiune colectivă. Totodată, ORDA controlează 
funcționarea organismelor de gestiune colectivă și stabilește măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancțiuni, după caz. 
Activitatea de control a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se desfășoară numai cu notificarea prealabilă a 
organismului de gestiune colectivă controlat, notificare ce trebuie făcută cu trei zile înaintea desfășurării controlului. 

În domeniul  dreptului de autor funcționează 8 structuri: 
-APM- Asociația Producătorilor de Muzică, ce gestionează drepturile autorilor de opere muzicale;   
-ARDAA- Asociația Română pentru Drepturi de Autor din Audiovizual, care gestionează drepturile patrimoniale de 

autor de opere audiovizuale și videograme;  
-COPYRO- care gestionează drepturile autorilor de opere scrise;   
-DACIN-SARA-Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizuale -Societatea Autorilor Români 

din Audiovizual, care gestionează drepturile autorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale;   
-PERGAM- Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice, care gestionează drepturile autorilor de 

opere științifice;  
-Opera Scrisa.ro, care gestionează drepturile autorilor de opere scrise;  
-UCMR-ADA – Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor, care 

gestionează drepturile autorilor de opere muzicale;  
-VISARTA, care gestionează drepturile autorilor din domeniul artelor vizuale; 
În domeniul drepturilor conexe, cu avizul ORDA regăsim alte 8 organisme cu drept de colectare a veniturilor: 
-ADPFR- Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România, ce gestionează drepturile 

producătorilor de fonograme;  
-ARAIEX- Asociația Română pentru Artiști sau Interpreți Executanți; CREDIDAM- Centrul Român pentru 

Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți, ce gestionează drepturile artiștilor interpreți sau executanți;  
-UNART- Uniunea Națională a Artiștilor din Romania, care gestionează drepturile conexe ale artiștilor interpreți sau 

executanți;  
-UPFAR-ARGOA - Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual România- Asociația Română de Gestiune a 

Operelor din Audiovizual gestionează drepturile producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale;  
-UPFR-Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romania gestionează drepturile producătorilor de fonograme.  
-UPIF-Uniunea Producătorilor independenți de Fonograme gestionează drepturile producătorilor de fonograme;  
-UPVR-Uniunea Producătorilor de Videograme din Romania gestionează drepturile patrimoniale conexe aparținând 

producătorilor de ideograme. 
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Cu titlul de exemplu, unul dintre organismele de gestiune colectivă, CREDIDAM, enumeră peste 13000 de membri 
pentru ale căror drepturi de autor și drepturi conexe încasează venituri. Având în vedere că un CD cu muzică clasică are un 
producător, câțiva compozitori şi zeci de interpreți, de la dirijor la flautist sau cum un film poate avea un autor, respectiv 
regizorul, și eventual un scenarist, un compozitor al muzicii, un producător, dar și actorii care joacă în el, rezultă că, în fapt, 
există foarte multe persoane cărora li se cuvine, în raport cu contribuția în opera respectivă, o anumită remunerație. Această 
remunerație ajunge astfel să fie foarte mică, atât datorită numărului mare de beneficiari cât și datorită sumelor din ce în mai 
mici ce sunt încasate de către organismele de gestiune colective. Mai mult decât atât, sumele colectate de organismele de 
gestiune colectivă au devenit mai mici și din cauza renunțării la taxa radio şi TV întrucât radiourile şi televiziunile, inclusiv 
Radioul public şi TVR, plătesc către organismele de gestiune colectivă un procent din venit. Taxa radio şi taxa TV reprezentau 
venituri, iar subvențiile pe care le primesc acum Radiodifuziunea Română şi TVR nu reprezintă venituri. Așadar, ambele 
categorii, mari contributori la veniturile organismelor de gestiune colectivă,  plătesc același procent dintr-un venit mult mai 
mic iar sistemul de calcul este stabilit într-un mod destul de greu de urmărit. 

Legea nr. 8/1996 reglementează următoarele drepturi comune ale artiștilor interpreți și executanți, ale producătorilor 
de înregistrări sonore și ale producătorilor de înregistrări audiovizuale: 

a) remunerația unică echitabilă (în cazul reproducerilor în scop de folosință publică) și 
b) remunerația compensatorie (în caz de reproducere în scop de folosință privată, a copiei private) ambele ca 

drepturi patrimoniale derivând din utilizarea operelor și creațiilor artiștilor interpreți și executanți. 
De asemenea, în cuprinsul art. 121 din Legea nr. 8/1996 există o limitare a drepturilor autorilor potrivit căreia, în cazul 

în care titularii de drepturi beneficiază, prin efectul legii, de o remunerație obligatorie, aceștia nu se pot opune utilizărilor care 
o generează. Reproducerea în scop de comunicare publică dă naștere în favoarea artiștilor interpreți și executanți la o 
remunerație echitabilă, iar reproducerea în scop de folosință privată a creațiilor acestora (copia privată) dă naștere în 
favoarea autorilor acestor opere, a editorilor acestora, a artiștilor interpreți și a producătorilor de fonograme la o remunerație 
compensatorie.  

Cu titlu de exemplu, voi reda în cele ce urmează procedura privind stabilirea cuantumului remunerației echitabile. 
Acesta este stabilit prin metodologii negociate de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor, 
care îi reprezintă pe autorii de opere, respectiv pe artiștii interpreți și executanți și producătorii de fonograme. 

Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 15 zile de la primirea cererii de inițiere a procedurilor de negociere. Decizia 
directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe 
cheltuiala entității solicitante.  Comisia de negociere a metodologiilor este constituită din: 

a) câte un reprezentant al fiecărui organism de gestiune colectivă, care funcționează pentru câte un domeniu de creație 
și pentru o categorie de drepturi; 

b) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor, la nivel național, și câte un 
reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliți pe baza cifrei de afaceri, cu condiția ca acestea să fie declarate la Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor, pe propria răspundere. Instituțiile publice, inclusiv societățile publice de radiodifuziune și 
de televiziune, care fac parte din comisia de negociere, sunt exceptate de la declararea cifrei de afaceri; 

c) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor la nivel local sau, în lipsa acestora, a 
reprezentanților a 2 utilizatori locali notificați de organismele de gestiune colectivă și care depun la Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor acordul de participare în respectiva comisie. 

Conform legii nr. 8/1996, criteriile ce stau la baza negocierilor sunt: 
a) categoria titularilor de drepturi, tipurile de opere și alte obiecte protejate și domeniul pentru care se poartă 

negocierea; 
b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalți utilizatori desemnați să 

negocieze; 
c) repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum și pentru membrii altor 

organisme străine similare, în baza contractelor de reciprocitate; 
d) proporția utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă; 
e) proporția utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligațiile de plată prin contracte directe cu titularii de 

drepturi; 
f) veniturile obținute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul pentru a cărui utilizare se negociază 

metodologiile; 
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g) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori și organismele de gestiune colectivă. 
Dacă totuși comisia nu a convenit o formă unică a metodologiilor în urma negocierilor, care se pot desfășura pe un 

interval de 45 de zile de la data constituirii, părțile interesate pot apela la mediere, fiind consacrat un „complet arbitral de 
mediere” care are o procedură clară și un rezultat ce poate fi obținut într-un termen optim și previzibil. Hotărârea arbitrală 
privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părților de către ORDA și poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile 
de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Metodologiile ce fac obiectul respectivei hotărâri se aplică 
tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și produc efecte până la pronunțarea soluției de către instanța de 
apel. 

Ulterior, colectarea sumelor datorate de utilizatori se face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru 
aceeași categorie de utilizatori, cu excepția sumelor datorate pentru utilizările prin radiodifuzare și prin proiecție publică în 
cinematografe, care se colectează de către organismele de gestiune colectivă, pentru fiecare categorie de titulari de drepturi. 

Organismele de gestiune colectivă stabilesc print-un protocol ce ulterior se depune la ORDA: 
a) proporția repartizării remunerației între categoriile de beneficiari; 
b) organismul de gestiune colectivă care urmează a fi numit, dintre acestea, prin decizie a directorului general al 

ORDA, drept colector unic; 
c) modalitatea de evidențiere și justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale 

organismului de gestiune care este colector unic. 
Legea nr. 8/1996 prevede totuși o protecție suplimentară în situația în care un artist interpret sau executant a transferat 

ori cedat dreptul său de închiriere sau împrumut, în ceea ce privește o fonogramă ori o videogramă, unui producători de 
fonograme sau înregistrări audiovizuale, aceasta instituind dreptul de a obține o remunerație echitabilă ce nu poate face 
obiectul unei renunțări din partea celor ce beneficiază de acesta. 

Din cele menționate anterior putem observa faptul că pentru un autor al cărui scop este să își pună în valoare spiritul 
creativ prin operele create este foarte dificil de urmărit tot acest proces de stabilire a remunerațiilor fie că vorbim de cea 
echitabilă sau cea compensatorie. La finalul acestui întreg proces de calcul în urma căruia un autor primește o remunerație mai 
mică sau mai mare în raport cu așteptările, acesta nu va putea înțelege cum și de ce organismul de gestiune colectivă a 
drepturilor i-a atribuit acea remunerație. 

Având în vedere cele menționate anterior, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Există o analiză financiară asupra administrării drepturilor de autor de către organismele de gestiune colectivă? Care  

sunt sumele colectate și care sunt sumele distribuite autorilor în ultimii 5 ani? 
2. Ce măsuri veți lua pentru a eficientiza protecția și valorificarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe acestora? 
3. Considerați că ar fi mai oportun ca metodele de calcul privind remunerațiile să fie prevăzute în legea nr. 8/1996? 
4. Veți susține înființarea unui singur organism de gestiune colectivă cu personal specializat care să înlocuiască toate  

aceste organisme existente?  
5. Aveți în vedere să elaborați o nouă lege privind drepturile de autor și drepturile conexe care să se raporteze la  

actualitățile timpului și care să includă transpunerea directivei 2014/26/UE? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
István-János Antal 

*** 
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 Interpelare 

 
Către: doamna Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
De la: István-János Antal, deputat  
Obiectul interpelării: Situația absolvenților unui ciclu superior de studii. 
 
Stimată doamnă ministru, 
În urma absolvirii unui ciclu superior de studii, orice tânăr poate să se înscrie ulterior la un alt ciclu de licență sau la 

studii de master. O situație semnalată în urmă cu puțin timp a relevat situația unei persoane care a urmat în concomitent un 
program de studii de licență de 3 ani și un program de studii de licență de 4 ani, pe care le-a început în același timp. În urma 
absolvirii programului de studii de licență de 3 ani beneficiind de ajutorul statului, fiind încadrată la „Fără taxă”, aceasta a 
putut să continue și anul 4 de la studii de licență de la cea de a doua facultate în regim „Fără taxă”.  

O problemă funcțională a apărut în momentul în care aceasta s-a înscris la studii de master, unde a fost admisă la studii 
„Fără taxă”, diploma de Bacalaureat în original fiindu-i solicitată atât de facultatea unde urmează studiile de licență cât și la 
facultatea unde a fost admisă la studiile de master.  

Întrucât cerințele stricte și lipsa informatizării nu au permis ca această persoană să beneficieze de ultimul an la ciclul 
de licență și de primul an de studii de master la regim „Fără taxă” vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a evita astfel de situații în viitor? 
2. Veți adopta o soluție informatică în acest sens? 
Solicit răspuns în scris! 
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Grupul parlamentar al  
Alianței Liberalilor și Democraților  

 
       

 Declarații politice 

Declarație politică 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Am participat la festivitățile prilejuite de Centenarul Marii Uniri, la nivel local, în municipiul Bacău, prin depunerea de 

coronane în memoria ostașilor români căzuți în primul război mondial din 1917, dar și la parada militară care a încheiat aceste 
festivități. Cu această ocazie am remarcat comportamentul exemplar al tuturor liderilor politici județeni, deschiși la 
comunicarea directă, fețele luminate și relaxate ale acestora (marcate totuși de temperatura scăzută înregistrată), dar pline de 
respectul cuvenit unui astfel de moment, unic în felul lui. Am urmărit în reluare pe posturile de televiziune, principalele 
momente ale marcării Centenarului Marii Uniri în București – la Arcul de Triumf, dar și festivitățile de la Alba Iulia, capitala 
unirii românilor și am remarcat atmosfera încordată, lipsită de respectul cuvenit acestui moment, gesturi nepotrivite ale 
Președintelui României însoțite de vociferări ironice sau huiduieli pe alături. Cui erau adresate, nu mai are nicio importanță, 
pentru că la una din emisiunile dedicate acestui eveniment, realizatorul ei, se întreba și  întreba retoric: „Ce-i lipsește României 
la 100 de ani de la Marea Unire”? Observând contrastul extraordinar dintre atmosfera destinsă și plină de respect la festivitățile 
locale și atmosfera rezervată, plină de încordare, cu priviri ironice și pline de ură uneori, la festivitățile cu prezență a liderilor 
politici naționali, încerc eu un oarecare răspuns...!! Trăiesc sentimentul și convingerea că României îi lipsește iubirea, îi 
lipsește solidaritatea dar îi lipsește și unitatea...! 

Îi lipsește iubirea, pentru că unora dintre români le este rușine să recunoască faptul că sunt patrioți, că le este rușine  să 
spună că sunt români, că țara noastră nu mai are ce să le ofere... denigrând țara pe la porțile Europei. Îi lipsește solidaritatea, 
pentru că noi românii am uitat, se pare, să ne ajutăm între noi, să ne sprijinim la nevoie, să ne înțelegem între noi, să ne răbdăm 
unii pe alții, să ne ascultăm și să trăim în credința noastră străbună. Îi lipsește unitatea, pentru că niciun om care nu poate iubi, 
nu poate fi solidar cu alții, nu poate fi alăturat altora la necaz, adică nu poate trăi frumosul sentiment al unității de neam și țară. 
Amară concluzie..., amară trăire a vremurilor..., amară inimă a românilor dezbinați în an centenar, iar când frații luptă 
împotriva fraților, națiunea nu este pe drumul cel bun! Câtă vreme, în spațiul public se aduc știri preponderent cu conotație 
negativă și promovarea a tot ce este rău în societatea românească, să nu ne mai mire faptul că media germană, prin canalul TV 
– ZDF și agenția germană de știri DPA, au difuzat știrea că „România a aniversat 100 de ani de la anexarea Ardealului”!  

Iată un motiv serios care justifică creșterea vizibilă a curentului eurosceptic în țara noastră. Iată de ce, unii români au 
convingerea că suntem considerați cetățeni europeni de mâna a doua și numai atâta timp cât rămânem ca țară, o excelentă piață 
de desfacere și un bun furnizor de forță de muncă ieftină și înalt calificată! 

Ce mai este de spus...?! Aproape nimic, în timp ce foarte aproape de granițele noastre, conflictul ruso-ucrainean 
escaladează periculos! 

Vă mulţumesc           Deputat 
Constantin Avram 

*** 
 

Declarație politică 
Stimați colegi,  
Festivitățile ultimelor zile, la fel ca amprenta întregului an Centenar, au lăsat în urmă aceeași realitate apăsătoare în 

județul din care provin, Vaslui, unde peste 480.000 de romȃni constată zilnic efectele aspre ale unei politici de zeci de ani, pe 
care nu o pot numi altfel decȃt anti-națională. Mă refer la modul în care a fost tratată pȃnă acum regiunea de la granița de 
răsărit, căreia nu doar că i s-au refuzat investițiile în marea infrastructură, ci mai mult, i s-a refuzat și unicul proiect de 
autostradă, aflat pe un coridor european, în condițiile în care acest proiect ar fi avut – și ar putea avea în continuare - cel mai 
consistent aport în reducerea decalajelor de dezvoltare. Istoria ștergerii din Master Planul General de Transport a culoarului 
european care face legătura cu Vama Albița este un exemplu grăitor, pe care l-am adus în atenția publică în urmă cu doi ani, 
atunci când am fost ales parlamentar. Prea puține voci au înțeles, în toată perioada care s-a scurs de atunci, că de acest proiect 
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depinde viitorul unui întreg județ și că timpul nu mai are răbdare cu vasluienii. Condamnați, generații la rȃnd, să poarte 
stigmatul sărăciei și să trăiască în izolare, suspendați undeva între Romȃnia dezvoltată și Republica Moldova, vasluienii știu că 
Autostrada Tișița – Albița este singura punte ce i-ar putea lega de un orizont de speranță.  

Stimați colegi, ne apropiem de momentul în care speranța vasluienilor, călcată în picioare de atȃt de multe ori, poate 
lumina bezna ultimilor 28 de ani. Bugetul pe 2019 este, în opinia mea, hotărȃtor pentru zona din stânga Siretului, cea mai 
săracă a Uniunii Europene꞉ o salvăm sau îi punem din nou cruce?  

Rugămintea mea de a vă îndrepta privirea către Vaslui este strigătul unui întreg județ pentru care Autostrada Tișița – 
Albița înseamnă, astăzi, totul. Includerea acestui obiectiv, în faza de Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic, în bugetul pentru 
anul viitor este o compensație prea mică în comparație cu nedreptatea pe care reaua-voință, incompetența ori poate lipsa de 
interes au făcut-o celei mai sărace zone a Romȃniei. Aduc în sprijinul argumentelor pe care le-am prezentat de-a lungul 
timpului, în fața dumneavoastră, date pe care le-am primit recent de la Direcția Generală a Vămilor, care confirmă că tronsonul 
Albița – Tișița este, de departe, principala rută de transport a mărfurilor spre și dinspre frontiera estică a României, având un 
mare potențial de accelerare. În ultimii 10 ani, punctul de trecere a frontierei Albița a consemnat o creștere de aproape trei ori a 
numărului total al vehiculelor care l-au tranzitat. În plus, la nivelul camioanelor, adică al transportului de mărfuri și al 
facilitării schimburilor comerciale, vorbim despre creșteri de la an la an de aproape patru ori față de celelalte puncte de 
frontieră de pe granița de Est, Sculeni și Galați – Giurgiulești. În condițiile în care coridorul european Tișița – Albița este, 
oficial, cel mai important pilon pe care se sprijină transportul de mărfuri de la frontiera cu Republica Moldova, imperativul de 
a ține pasul cu această realitate și de a include documentația pentru Autostrada Tișița – Albița în planul de buget național pe 
2019 este unul evident, cu atât mai mult cu cât această documentație e finanțabilă și cu fonduri europene. Au înțeles și susțin 
acest imperativ reprezentanții Comisiei Europene, din partea cărora am un răspuns scris în acest sens, colegii mei din ALDE și 
vasluienii mei de acasă.  

Promisiunile legate de acest obiectiv de investiții, cu studiu de prefezabilitate din 1998, cu intenția de realizare inclusă 
într-o lege din 2003, asumat ca finalizare până în 2015, dar dispărut total, ulterior, din orice strategie a Romȃniei, toate aceste 
promisuni trebuie să înceteze! Vasluienii vor să vadă fapte, iar prima dintre ele este un proiect de buget care să conțină alocări 
pentru Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic al Autostrăzii Tișița – Albița, o investiție care ar susține inclusiv creșterea 
traficului și reantabilitatea viitoarelor autostrăzi București – Pașcani și Bacău-Brașov.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Daniel Olteanu 
*** 

Tehnologia în agricultură 
 

Domnule președinte de ședință, s timați colegi, 
În ultimii 15 ani, revoluția în tehnologiile informației și comunicațiilor a dus la o schimbare în toate aspectele vieții 

noastre. De ce în agricultură ar fi diferit? Agricultura în prezent devine din ce în ce mai integrată cu alte sectoare și această 
integrare necesită optimizare prin digitalizare. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură încurajează 
fermierii să introducă inovații, pentru a găsi metode agricole mai bune, mai ușoare și mai productive. În primăvara acestui an a 
avut loc în Bulgaria forumul privind e-agricultura. E-agricultura înseamnă aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor 
în agricultură – inclusiv asupra culturilor vegetale, animalelor, pisciculturii și silviculturii. 

Agricultura de precizie începe să prindă contur și în țara noastră, reprezentând o posibilitate extraordinară de creștere a 
productivității și implicit de reducere a costurilor. Folosirea unor drone în agricultură aduce cu sine posibilitatea cartografierii 
terenului cultivat și mai mult decât atât o evidență reală și actualizată a stării acestuia, a culturilor sau a zonelor care necesită 
atenție din partea fermierilor. Este importantă folosirea dronelor în agricultură, ca în oricare alt domeniu. A ști cu exactitate ce 
se întamplă cu terenurile cultivate, dar și a fi la curent cu evoluția culturilor, reprezintă un avantaj imens în ceea ce privește 
investițiile. Această informare permanentă și actualizată, se poate traduce ca fiind agricultură de precizie. Densitatea culturilor 
sau terenurile a căror însămânțare este deficitară, raportul de creștere a plantelor sau necesitățile loturilor sunt doar cațiva 
dintre indicatorii pe care îi putem avea în vedere pentru a ne îmbunătăți tehnicile de cultivare, dar și productivitatea lotului 
cultivat. Folosirea dronelor în agricultură mai poate aduce un avantaj foarte important. Prin cartografierea zonei vizate, pot fi 
gestionate cu mult mai bine cantitățile de îngrășăminte aplicate și de asemenea pot fi observate și zonele în care este nevoie de 
o atenție sporită în ceea ce privește poluarea sau reducerea cantității de deșeuri care ar putea avea un efect nociv asupra 
mediului înconjurător. Plantele dăunătoare ce se pot infiltra în culturi pot fi depistate cu ușurință. Același lucru se poate face și 
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în cazul bolilor și a daunătorilor, problemele în acest sens putând fi depistate la timp cu ajutorul dronelor, lăsând posibilitatea 
fermierilor să adopte cele mai bune soluții în acest sens. Este mai avantajoasă utilizarea de drone în agricultură deoarece 
imaginile surprinse de către drone sunt colectate și analizate de catre sistemul de bază, care poate oferi adevarate hărți ale 
suprafețelor de teren.  

Utilizarea dronelor în agricultură este în mod cert o revelație în acest domeniu, iar rezultatele obținute denotă calitatea 
metodei. Din ce în ce mai mulți fermieri se declară mulțumiți de rezultatele obținute, drept pentru care ne așteptăm ca în 
următorii ani să vedem un adevarat aflux de beneficiari care să încerce să resusciteze domeniul agricol prin folosirea 
tehnologiei, dându-i un imbold spre a-l aduce pe primele poziții în ceea ce privește activitatea antreprenorială. 

Vă mulțumesc!         
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

“Ziua Constituției României” 
 
Ziua Constituția României este marcată anual în data de 8 decembrie. Constituţia este legea fundamentală a statului 

român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle 
fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.   

Prima Constituție a României a fost  adoptată la 1 iulie 1866. După extinderea teritoriului național în 1918, o nouă 
constituție a fost aprobată pe 29 martie 1923. În 1938, după instaurarea dictaturii regale de către regele Carol al II-lea, a fost 
creată o noua constituţie, care susținea acest act. În perioada comunistă, Constituția a fost modificată în 1948, 1952 și 1965. La 
doi ani după evenimentele din 1989, a fost adoptată o nouă constituţie, în care se regăsesc elemente de bază ale celei din 1923. 
Cea mai recentă revizuire  a fost efectuată în  anul 2003. Dar, cum orice lege este perfectibilă, chiar şi legea fundamentală a 
statului român are nevoie de o actualizare permanentă, conformă noilor realităţi condiţionate de evoluţia societăţii româneşti şi 
internaţionale. De ce este necesară evocarea Zilei Constituţiei, măcar o dată pe an? Pentru că, stimaţi colegi, România a ajuns, 
tot mai frecvent în ultimii ani, în situaţia când unii cetăţeni de rând, şi chiar unii demnitari ai statului, uită că în această ţară 
sunt obligatorii anumite reguli de comportament, fără de care nu s-ar mai putea spune că avem un stat, sau un stat de drept. 
Devălmăşia tinde să ocupe locul ordinii de drept, iar această stare de lucruri nu poate fi admisă într-un stat democratic, în care 
avem pretenţia să trăim la nivelul popoarelor civilizate. România nu poate să ajungă ţara în care fiecare face ce vrea, ignorând 
sau încălcând cu bună ştiinţă şi cu rea-credinţă regulile de convieţuire. Dacă numai unele persoane cu mintea înfierbântată şi 
dorinţa de adrenalină s-ar comporta în această manieră, situaţia n-ar fi atât de gravă, întrucât instituţiile abilitate ale statului ar 
preveni şi ar combate cu promptitudine astfel de derapaje. Problema foarte gravă apare atunci când funcţionari de rang înalt 
acceptă pornirile anarhice ale unora, încurajându-le şi acţionând sub imperiul dorinţei de putere autocratică. Există, din păcate, 
numeroase exemple în sensul acesta. “Străbunii noştri au edictat o admirabilă regulă pentru viitor: ei n-au admis legile 
referitoare la persoanele particulare, acesta fiind un privilegiu; forţa legii constă în faptul că este adoptată şi aplicată tuturor”. 
Asta spunea celebrul filozof, politician şi orator de excepţie Cicero, în antichitate.  

Constituția României are în vedere, în mod primordial, principiul democratic al separaţiei puterilor în stat. În altă 
ordine de idei, Constituţia în vigoare spune că „SUVERANITATEA NAŢIONALĂ aparţine poporului român, care o exercită 
prin ORGANELE sale REPREZENTATIVE şi prin REFERENDUM.” Prin urmare, devine obligatoriu de legiferat voinţa 
poporului. Unii dintre demnitarii de prim rang ai statului nu respectă nici litera nici spiritul legii, această atitudine fiind 
constatată şi în rândul unor oameni politici trimişi de stat să reprezinte România în forurile europene. 

De fiecare dată, când actuala guvernare a luat măsuri de modernizare a statului, opozanţii politici au spus că „nu acum 
e momentul”, încercând permanent să lase România în haos legislativ, profitând de lacunele Constituţiei şi ale codurilor 
juridice, contând pe blocajele din Justiţie. Deocamdată, facem cuvenita precizare că răspunderea pentru restructurarea şi 
modernizarea statului – implicit prin modificări legislative – aparţine întregii clase politice. Cine-şi permite să arunce la gunoi 
votul unui popor, va ajunge, mai curând sau mai târziu, în lada de gunoi a istoriei. Şi va răspunde, am convingerea, în faţa 
noilor legi, mai simple şi mai juste. Dreptatea trebuie să triumfe în această ţară, chiar dacă unora nu le convine. Politicienii 
trebuie să înţeleagă că au obligaţia să lucreze în slujba celor care i-au votat. 

 

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 




