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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2022 
(Situaţia cuprinde datele la 07.10.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      2039 
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

– înregistrate în sesiunea extraordinară 1 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 133 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 368 

      427 

– votate  
 

     425    

             din care: - înaintate la Senat        35 

                            - în procedura de promulgare   31 

                            - promulgate** 244 

                            - respinse definitiv 115 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1609 

a) pe ordinea de zi 419 
b) la comisii  
 

1167 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 15 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 35 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 35 

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

 
 

  Cele 425 de iniţiative legislative votate privesc: 
                      174 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   98 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   16 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   60 de proiecte de legi 
                       251 de propuneri legislative 

 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022l gi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
     ** În anul 2022 au fost promulgate 281 de legi, dintre care 37 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2022 

(Situaţia cuprinde datele la 07.10.2022)                                                                                               
 

Totalul iniţiativelor legislative      1645 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 133 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 29 

      39 

– votate  
 

     37    

             din care: - înaintate la Senat         8 

                            - în procedura de promulgare    9 

                            - promulgate*  10 

                            - respinse definitiv  10 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1609 

a) pe ordinea de zi 419 

b) la comisii  
 

1167 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 35 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 35 

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

 
 

  Cele 37 de iniţiative legislative votate privesc: 
                      12 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   3 proiecte de legi 
                       25 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 

* În anul 2022 au fost promulgate 281 de legi, dintre care 271 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile interioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţa din ziua de marți, 4 octombrie 2022 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 64  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         3               

4        

   - votate 4 
                      - la Senat   1 

                      - la promulgare   3 

Retrimise la comisii                     1 
 
 
 

Cele 4 iniţiative legislative votate privesc: 
          

3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                          2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                          1 proiect de lege  
             1 propunere legislativă 

 
 

 
 

Ives   
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D. Situaţia proiectelor de legi/propunerilor legislative 
adoptate de Camera Deputaţilor în săptămâna 3 – 7 octombrie 2022 

 
(ședința din 4 octombrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 

 

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

 
1. PL-x 482/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 
proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural 
național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”        

 
2. PL-x 466/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum şi pentru completarea 
unor acte normative  

 
3. PL-x 108/2022 - Lege pentru completarea art. 181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000  

 
 
 

II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată, care se transmit spre 

dezbatere Senatului: 

 
PL-x 440/2022 – Proiect de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor                        
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

 
(situaţie la data de 11 octombrie 2022) 

 
În data de 07 septembrie 2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 

cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 68 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 30 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: 
 

 
11 

 
2 

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

 
4 
2 
0 

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

5 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

19 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

1 
18 

0 

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

0 
0 
0 
0 
 

Total: 30 2  
 

25 
  

 
5 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                  ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 11 octombrie 2022) 

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 

447/2022 
 

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 
pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul 
antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea 
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui 
Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al 
ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 
2010.  

CD -  OZ Plen 
BUG   
S -   

Raport depus 
pe 
13.09.2022 
(371/R/2022) 

2 
PLx 

439/2022 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 
Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 
2022. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Finanţarea construcţiei unui nou Spital Regional de 
Urgenţă în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va deveni 
un centru de nivel terţiar pentru reţeaua de spitale din 
regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata pacienţii critici şi 
cazurile ce necesită tehnologie şi expertiză de nivel înalt. 
Noul spital va înlocui şi va prelua paturile existente în 
Spitalul Clinic de Urgenţă. 

CD -  OZ Plen 
BUG   
S -   

Raport depus 
pe 
13.09.2022 
(375/R/2022) 

3 
PLx 

443/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Prima finanţare programatică pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a 
Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă 
(Prima finanţare programatică pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al 
Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind 
Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 
2022. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
BIRD, în valoare de 600 milioane de euro şi a Acordului 
privind asistenţa financiară nerambursabilă dintre 
România şi BIRD, acţionând în calitate de administrator 
al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind 
Bunurile Publice Globale, în valoare de 24,2 milioane de 
dolari S.U.A. aferente primei finanţări programatice 
pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi 
incluzivă.  

CD -  OZ Plen 
BUG   
S -   

Raport depus 
pe 
14.09.2022 
(379/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate. (poz. I-b-
9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 36 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor 
lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au 
ca materie primă produse obţinute din lapte şi crează 
cadrul juridic în ceea ce priveşte prezentarea produselor 
şi comercializarea acestora.  

S -  Adoptat pe 
12.05.2020 
CD -  OZ Plen 
AGRIC 
 

Raport depus 
pe 
19.09.2022 
(386/R/2022) 

5 
PLx 

438/2022 
 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric 
în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului 
centralizat pentru determinarea statelor membre care 
deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Crearea cadrul legal pentru aplicarea, la nivel naţional, 
a Regulamentului (UE) 2019/816 privind stabilirea unui 
sistem centralizat pentru determinarea statelor membre 
care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să 
completeze sistemul european de informaţii cu privire la 
cazierele judiciare, precum şi transpunerea Directivei 
(UE) 2019/884 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-
cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte 
schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi 
în ceea ce priveşte sistemul european de informaţii cu 
privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a 
Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului. 

CD - OZ Plen 
JUR  
S -   

Raport depus 
pe 
28.09.2022 
(407/R/2022) 

6 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de 
Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor 
acte normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 
acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 
acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 
susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 
destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 
utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul 
general consolidat. 

S  - Adoptată 
pe 17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data 
de 29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 

7 

PLx 
484/2019 

 
L 

351/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la 
programe guvernamentale naţionale şi cu privire la 
măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-19) 
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 
privind serviciile specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 
asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2003 privind 
trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, 
precum şi a Legii nr.229/2016 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru 

S  - Adoptată 
pe 29.06.2022 
CD - BUG, 
MUN și SĂN 
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2022 



 

Nr. 
crt 

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

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Fizioterapeuţilor din România.  

8 

PLx 
107/2022 

 
L 

27/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, a Legii 
nr.227/2015, abrogarea alin.(2) al art.III din Legea 
nr.136/2019, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999.  

S  - Adoptată 
pe 07.03.2022 
CD - BUG 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.04.2022 

9 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-2)  
- 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 

10 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

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-12)  
- 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 

11 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul 
transpunerii unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere 
destinate transportului de mărfuri sau de persoane, 
precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de 
conducere. 

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, 
JUR, APĂR  și 
TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
03.11.2020 

12 

PLx 
507/2021 

 
L 

319/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-b-11)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

Modificarea si completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea 
nr.98/2016, Legea nr.99/2016, Legea nr.100/2016, Legea 
nr.101/2016, precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2017.  

 
S  - Adoptat pe 
18.10.2021 
CD -  IND și 
JUR 

TDR: 
11.11.2021 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD pt. raport 
comun 
 

13 

PLx 
263/2022 

 
L 

225/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore. (poz. I-b-13)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 13 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează implementarea şi 
aplicarea corectă a Directivei 2013130/UE privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi 
de modificare a Directivei 2004/35/CE.  

S  - Adoptat pe 
09.05.2022 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
31.05.2022 

14 

PLx 
552/2022 

 
 

L 
493/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor 
rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. (poz. I-
a-1)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.85/2018, cu scopul 
implementării în reglementarea internă a prevederilor 
Directivei de punere în aplicare (UE) 2018/1581 a 
Comisiei din 19 octombrie 2018 de modificare a 
Directivei 2009/119/CE a Consiliului în ceea ce priveşte 
metodele de calcul al obligaţiilor de stocare.  

S -  Adoptată 
pe 28.09.2022 
CD -  IND  
pt. raport 
 

TDR: 
19.10.2022 

15 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic. (poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 
aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 
exigenţele europene incidente în materie, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  AGRIC, 
ADMIN și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

16 

PLx 
375/2022 

 
L 

256/2022 

Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii. (poz. I-b-22) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. 
Proiectul vizează crearea cadrului legal necesar pentru 
executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii 
curente la infrastructura sistemului naţional de 
gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor 
executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de 
colaborare. 

S -  Adoptat pe 
14.06.2022 
CD -  ADMIN, 
MED și JUR 
pt. raport 
comun 

TDR: 
27.06.2022 
 

17 

PLx 
484/2021 

 
L 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

S -  Adoptat pe 
16.05.2022 
CD -  MUN și 
SĂN 

TDR: 
25.05.2022 
 



 

Nr. 
crt 

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

333/2021 
 

pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-b-20)  
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

pt. raport 
comun 

18 

PLx 
557/2022 

 
L 

481/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (poz. I-
a-6)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 
propunându-se în principal: introducerea de noi criterii 
de formare iniţială şi de ocupare a posturilor prin 
concurs pentru toate categoriile de funcţii de conducere: 
manageri, directori executivi şi directori executivi 
adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de 
ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, 
medic-şef, se introduce noţiunea de criterii de calitate 
aferente programelor de formare, elaborate de către 
OMS în programul de asistenţă tehnică din PNRR, 
înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al 
Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca 
instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii 
Naţionale de Sănătate Publică, Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se 
desfiinţează, INMSS va fi finanţat din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat, iar coordonarea 
academică se va stabili prin hotărâre a Guvernului. 

S -  Adoptată 
pe 28.09.2022 
CD -  SĂN 
pt. raport 
 

 
TDR: 
19.10.2022 
 

19 

PLx 
558/2022 

 
L 

524/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței 
medicale primare prin centrele de permanență. (poz. I-a-
7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.263/2004. 
Intervenţiile legislative vizează modul de stabilire a 
zonelor în care se înfiinţează centrele de permanenţă, 
respectiv aprobarea criteriilor prin notă de aprobare 
semnată de ministrul sănătăţii, cu privire la mediul rural 
se instituie asigurarea continuităţii asistenţei medicale 
primare prin centrele de permanenţă prin constiturea 
echipelor medicale de minim 5 medici, în cazurile în care 
nu se pot constitui echipele formate de minim 7 medici şi 
7 asistenţi medicali, desfăşurarea activităţii centrelor de 
permanenţă doar în sedii fixe, crearea cadrului legal şi 
pentru înfiinţarea şi desfiinţarea centrelor de 
permananţă, stabilirea sancţiunilor în cazul constatării 
abaterilor de la normele de funcţionare, eliminarea 

S -  Adoptată 
pe 28.09.2022 
CD -  SĂN 
pt. raport 
 
 

 
TDR: 
19.10.2022 
 



 

Nr. 
crt 

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

prevederilor legate de centrele mobile şi reorganizarea 
acestora în centre de permanenţă fixe, realizarea 
activităţilor de vaccinare împotriva COVID 19 în cadrul 
centrelor de permanenţă. 

20 

PLx 
437/2021 

 
L 

214/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
”Delta Dunării” .  
(poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator:21 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.82/1993, în scopul 
conservării habitatului Deltei Dunării şi îmbunătăţirii 
managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
precum şi a modului de gestionare a resurselor 
regenerabile din rezervaţie. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  JUR și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

21 
PLx 

448/2022 
 

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 
referitoare la căutarea automatizată în sistemul 
automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice. 
(poz. I-b-4)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul respectării 
condiţiilor aplicabile principiului disponibilităţii, prin 
includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice 
prevăzute la art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de date 
dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi Statelor Unite ale Americii.  

CD -  JUR și 
APĂR   
pt. raport 
comun 
S -   

TDR: 
20.09.2022 

22 

PLx 
535/2022 

 
L 

426/2022 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.278/2013 privind emisiile industriale. (poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Legii nr.278/2013, în sensul 
majorării limitelor amenzilor contravenţionale, precum şi 
al stabilirii unor fapte drept infracţiuni. 

S -  Adoptată 
pe 21.09.2022 
CD -  JUR și 
MED  
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
18.10.2022 

23 

PLx 
553/2022 

 
L 

589/2022 
 

Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice 
ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul 
invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. 
(poz. II-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic şi instituţional general şi 
necesar în vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării 
de către autorităţile şi instituţiile publice, de la nivel 
central şi local, a produselor şi serviciilor software de tip 
antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia 
Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul 
direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din 
Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu 
participaţie provenind în mod direct sau prin firme 
interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de 
administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă. 

S -  Adoptată 
pe 28.09.2022 
CD -  JUR și 
INFOCOM 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
19.10.2022 

24 

PLx 
264/2017 

 
L 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate. (poz. I-b-15)  
- Caracter: ordinar 

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 

S  - Adoptată 
pe 26.06.2017 
CD -  POL 
EXT și 

TDR: 
03.12.2018 



 

Nr. 
crt 

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

160/2017 
 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

comunitare.  CROMANII 
Trimis pe data 
de 12.11.2018 
pt. raport 
suplimentar 

25 
PLx 

450/2022 
 

Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire 
la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 
14 ianuarie 1975. (poz. I-b-8)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aderarea României la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 
14 ianuarie 1975. În vederea implementării dispoziţiilor 
Convenţiei, Agenţia Spaţială Română (ROSA), care este 
coordonatorul la nivel naţional al activităţilor spaţiale, 
va înfiiinţa, menţine şi actualiza registrul naţional al 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic.  

CD -  ȘT   
pt. raport  
S -   

TDR: 
20.09.2022 

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

    
Nr. 
crt 

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

1 L 
483/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative şi alte măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-5)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  BUG și MUN 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
13.09.2022 

2 
L 

492/2022 

Proiect de lege privind stabilirea responsabilităților biroului 
unic de legătură și ale autorităților competente în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, 
art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) și ale art.39 din 
Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre 
autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea 
legislației în materie de protecție a consumatorului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004. (poz. I-a-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  ECON, JUR și 
CAE 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
20.09.2022 

3 
PLx 

600/2021 
 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute. (poz. 
I-a-2) 
- Caracter: organic 

Stabilirea cadrului organizatoric, a 
procedurilor administrative, metodelor şi 
evidenţelor specifice activităţii de căutare a 

CD -  Adoptat pe 
08.03.2022 
S -  JUR și APĂR 

TDR: 
29.03.2022 



 

Nr. 
crt 

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

L 
410/2021 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

persoanelor dispărute. pt. raport comun 
 

4 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în 
scopul operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de 
intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de 
autorizare privind călătoriile. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a 
Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului 
european de informaţii şi de autorizare 
privind călătoriile. 

CD -  Adoptată pe 
15.06.2022 
S  - JUR, APĂR și 
INFOCOM 
pt. raport comun 

TDR: 
06.09.2022 

5 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. 
(poz. I-b-18) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare ansamblul de principii şi reguli 
care guvernează funcţionarea Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

CD -  Adoptată pe 
20.09.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
27.09.2022 

6 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

Proiect de Lege privind organizarea judiciară. (poz. I-b-16) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ansamblul de principii şi reguli care 
guvernează funcţionarea instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor în activitatea 
judiciară, în scopul garantării respectării 
Constituţiei României, republicată, şi 
realizării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanei prin înfăptuirea 
justiţiei ca serviciu public.  

CD - Adoptată pe 
27.09.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
05.10.2022 

7 

PLx 
440/2022 

 
L 

612/2022 
 

Proiect de Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(poz. I-b-17)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea 
la nivel primar a tuturor aspectelor care 
privesc cariera magistraţilor în acord cu 
deciziile Curţii Constituţionale în materie: 
admiterea în magistratură, stagiul şi 
examenul de capacitate, numirea 
magistraţilor, promovarea acestora, efectivă 
sau pe loc, evaluarea şi formarea 
profesională, numirea în funcţii de conducere, 
revocarea din aceste funcţii, delegarea, 
detaşarea, transferul, numirea judecătorilor 
în funcţia de procuror şi a procurorilor în 
funcţia de judecător.  

CD - Adoptat pe 
04.10.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
10.10.2022 

 
 
 
 



 

 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 
23. Comisia pentru antreprenoriat și turism 
24. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea in. leg. din dom. 

justiției 
 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 
DOMJUST 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  6 octombrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  3 – 6 octombrie 2022  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 10 rapoarte, din care 1 raport comun 

pentru ședințele comune cu Senatul.                .                
Comisiile permanente au depus  89  avize. 
Cele 10 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                        5 
♦ rapoarte de respingere                     5 

Rapoartele elaborate se referă la:  
 ♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului       2 
 ♦ Proiecte de legi și propuneri legislative    8  

  Situația pe comisii a raportelor depuse este redată în Anexă. 
La comisii se află în prezent 1144 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  125  pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  20 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1202  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 423 

♦ rapoarte suplimentare 
73 41 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 17 

TOTAL 721 481 

 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  3 – 6 octombrie  2022 

I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
482/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.83/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 
privind îmbunătăţirea sistemului 
de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, 
precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2019 privind 
stabilirea unor măsuri financiare 
pentru susţinerea desfăşurării 
Programului cultural naţional 
„Timişoara - Capitală Europeană a 
Culturii în anul 2023" – raport 
comun cu Comisia pentru 
cultură 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1998, cu privire la definirea şi redefinirea unor 
termeni, cum ar fi: finanţare nerambursabilă, finanţare 
nerambursabilă cu caracter multiannual, proiect cultural 
multiannual, proiect cultural strategic, activitate culturală cu 
caracter neeconomic, precum şi referitor la simplificarea 
procedurilor pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe 
bază de contracte încheiate între autoritatea finanţatoare şi 
beneficiari, actualizarea dispoziţiilor referitoare la 
constituirea Fondului Cultural Naţional, înfiinţarea 
Registrului finanţărilor nerambursabile din domeniul 
culturii. De asemenea, proiectul vizează modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019, în sensul 
definirii Programului „Timişoara - Capitală Europeană a 
Culturii în anul 2023”, ca program naţional de importanţă 
strategică, cu implementare multianuală, al indicării exprese 
a surselor şi sumelor ce vor fi alocate pentru finanţarea 
implementării Programului Cultural în perioada 2022-2024 

Guvern 19.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(416/R din 

4.10.22) 

2 Plx 
297/2021 

Propunere legislativă pentru 
stabilirea unor măsuri de protecţie 
socială în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 – raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Instituirea unor măsuri fiscale pentru anumite persoane 
juridice, constând în acordarea, din bugetul de stat, a unei 
subvenţii pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu 
salariile angajaţilor, precum şi exonerarea de la plata 
impozitelor şi a contribuţiilor de asigurări restante, 
acumulate pe perioada stării de alertă. Iniţiativa vizează 
societăţile care activează în domeniul HoReCa sau al 
organizării/desfăşurării de evenimente care nu depăşesc 
câştigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr.6/2020, în 
sensul ca acestea să beneficieze, din bugetul de stat, în baza 
unei declaraţii pe propria răspundere, de o subvenţie care să 
acopere 75% din salariile brute ale angajaţilor, precum şi de 
exonerare de la plata impozitelor pentru munca vie a 
contribuţiilor de asigurări restante, acumulate până la data 
intrării în vigoare a legii 

36 parlam. 
5.04.22 
27.09.22 

Raport de 
respingere 
(417/R din 

4.10.22) 



 

 
II. Comisia pentru industrii 

 
 
III. Comisia pentru administrație 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 297/2021 

Propunere legislativă 
pentru stabilirea unor 
măsuri de protecţie 
socială în contextul 
situaţiei epidemiologice 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului SARS-
CoV-2 – raport comun 
cu Comisia pentru 
buget 

Instituirea unor măsuri fiscale pentru anumite persoane juridice, 
constând în acordarea, din bugetul de stat, a unei subvenţii pentru 
acoperirea unei părţi din cheltuielile cu salariile angajaţilor, precum 
şi exonerarea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor de asigurări 
restante, acumulate pe perioada stării de alertă. Iniţiativa vizează 
societăţile care activează în domeniul HoReCa sau al 
organizării/desfăşurării de evenimente care nu depăşesc câştigul 
salarial mediu brut prevazut de Legea nr.6/2020, în sensul ca 
acestea să beneficieze, din bugetul de stat, în baza unei declaraţii pe 
propria răspundere, de o subvenţie care să acopere 75% din salariile 
brute ale angajaţilor, precum şi de exonerare de la plata impozitelor 
pentru munca vie a contribuţiilor de asigurări restante, acumulate 
până la data intrării în vigoare a legii 

36 parlam. 
5.04.22 
27.09.22 

Raport de 
respingere 
(417/R din 

4.10.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
466/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.80/2022 privind 
reglementarea unor 
măsuri în domeniul 
ocupării posturilor în 
sectorul bugetar – 
raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Suspendarea ocupării, prin examen sau concurs, în perioada 1 iulie 
2022 - 31 decembrie 2022, a posturilor aferente funcţiilor publice 
vacante şi temporar vacante în sectorul bugetar, cu excepţia 
posturilor unice, din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum 
sunt definite la art.2 alin.(1) pct.30 din Legea nr.500/2002 şi din 
instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1) 
pct.39 din Legea nr.273/2006. Totodată, cu titlu de excepţie, în 
cazuri temeinic justificate, se preconizează aprobarea organizării de 
concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice menţionate 
anterior, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, cu 
justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate cu această destinaţie în buget 

Guvern 
27.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(418/R din 

4.10.22) 



 

 
 
IV. Comisia pentru muncă 

 
 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 466/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.80/2022 privind 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul ocupării posturilor în 
sectorul bugetar – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Suspendarea ocupării, prin examen sau concurs, în perioada 1 
iulie 2022 - 31 decembrie 2022, a posturilor aferente funcţiilor 
publice vacante şi temporar vacante în sectorul bugetar, cu 
excepţia posturilor unice, din instituţiile şi autorităţile publice, 
astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1) pct.30 din Legea 
nr.500/2002 şi din instituţiile publice locale, astfel cum sunt 
definite la art.2 alin.(1) pct.39 din Legea nr.273/2006. Totodată, 
cu titlu de excepţie, în cazuri temeinic justificate, se 
preconizează aprobarea organizării de concursuri sau examene 
pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din 
instituţiile şi autorităţile publice menţionate anterior, prin 
memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, cu justificarea 
necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate 
cu această destinaţie în buget 

Guvern 
27.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(418/R din 

4.10.22) 

2 PLx 319/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii privind concediul 
paternal nr.210/1999 

Modificarea şi completarea Legii nr.210/1999, în scopul 
transpunerii unor dispoziţii din Directiva (UE) 2019/1158 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 
privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a 
părinţilor şi ingrijitorilor şi de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului 

3 
deputați 

27.09.22 

Raport de 
respingere 
(420/R din 

4.10.22) 

3 Plx 249/2022 

Propunere legislativă privind 
modificarea alin.(5) al art.29 
din Legea nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007, în scopul 
stabilirii indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului 
Naţional de Integritate la 20% din venitul salarial brut pe care îl 
încasează preşedintele Agenţiei, iar pentru preşedintele 
Cosiliului Naţional de Integritate, la o indemnizaţie de şedinţă 
cu 10% mai mare decât cea de membru. De asemenea, se 
preconizează ca, într-o lună, suma indemnizaţiilor de şedinţă 
ale unui membru al Consiliului să nu poată depăşi 80% din 
salariul brut al preşedintelui Agenţiei 

12 
senatori 

31.08.22 
4.10.22 

Raport de 
respingere 
(423/R din 

5.10.22) 



 

 
 
V. Comisia pentru sănătate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

382/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii nr.95 / 2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii – raport comun cu 
Comisia juridică 

Modificarea Legii nr.95/2006, în sensul unificării 
jurisprudenţei în privinţa competenţei de soluţionare a 
acţiunilor întemeiate pe malparxisul medical, competenţa de 
soluţionare a acestor litigii urmând să revină tribunalului, şi 
nu judecătoriei, cum este prevăzut în prezent 

17 
parlam. 

26.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(415/R din 

4.10.22) 

2 
PLx 

233/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, intervenţiile 
legislative vizând cadrul general referitor la situaţiile în care 
medicii vor putea să asigure asistenţă medicală în afara 
specialităţii pe perioada instituirii stării de urgenţă sau a 
stării de alertă 

40 
parlam. 

4.10.22 

Raport de 
respingere 
(422/R din 

5.10.22) 

 
VI. Comisia pentru cultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
482/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.83/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 
privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor 
şi acţiunilor culturale, precum şi 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2019 
privind stabilirea unor măsuri 
financiare pentru susţinerea 
desfăşurării Programului cultural 
naţional „Timişoara - Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2023" 
– raport comun cu Comisia 
pentru buget 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1998, cu privire la definirea şi redefinirea unor 
termeni, cum ar fi: finanţare nerambursabilă, finanţare 
nerambursabilă cu caracter multiannual, proiect cultural 
multiannual, proiect cultural strategic, activitate culturală 
cu caracter neeconomic, precum şi referitor la 
simplificarea procedurilor pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile pe bază de contracte încheiate între 
autoritatea finanţatoare şi beneficiari, actualizarea 
dispoziţiilor referitoare la constituirea Fondului Cultural 
Naţional, înfiinţarea Registrului finanţărilor 
nerambursabile din domeniul culturii. De asemenea, 
proiectul vizează modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2019, în sensul definirii Programului 
„Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 
2023”, ca program naţional de importanţă strategică, cu 
implementare multianuală, al indicării exprese a surselor 
şi sumelor ce vor fi alocate pentru finanţarea 

Guvern 19.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(416/R din 

4.10.22) 



 

implementării Programului Cultural în perioada 2022-
2024 

2 
PLx 

539/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
articolului 1 din Legea 
nr.102/2015 privind instituirea 
Zilei Naţionale a Costumului 
Tradiţional din România 

Completarea cu un nou alineat al art.1 din Legea 
nr.102/2015, intervenţia legislativă vizând ca Ziua 
Naţională a Costumului Tradiţional din România - în 
situaţia în care aceasta nu poate avea loc în a doua 
duminică a lunii mai din cauza unor măsuri excepţionale, 
precum starea de asediu sau starea de urgenţă - să fie 
sărbătorită după 60 de zile de la încetarea stării de asediu 
sau urgenţă, în prima duminică 

19 
senatori 

7.09.22 

Raport de 
respingere 
(419/R din 

5.10.22) 

 
 
VII. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

382/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii nr.95 / 
2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii – raport 
comun cu Comisia pentru 
sănătate 

Modificarea Legii nr.95/2006, în sensul unificării 
jurisprudenţei în privinţa competenţei de soluţionare a 
acţiunilor întemeiate pe malparxisul medical, competenţa de 
soluţionare a acestor litigii urmând să revină tribunalului, şi 
nu judecătoriei, cum este prevăzut în prezent 

17 
parlam. 

26.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(415/R din 

4.10.22) 

2 
PLx 

484/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.369/2004 privind 
aplicarea Convenţiei asupra 
aspectelor civile ale răpirii 
internaţionale de copii, 
adoptată la Haga la 25 
octombrie 1980, la care 
România a aderat prin Legea 
nr.100/1992 

Modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind 
aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 
1980. Prin proiectul de act normativ se aduc clarificări în 
privinţa autorităţilor implicate în procedura de înapoiere, 
respectiv a exercitării dreptului de vizitare. Astfel, se 
precizează că ajutorul judiciar gratuit, sub forma unui avocet, 
este acordat numai de Baroul Bucureşti. De asemenea, în faza 
executării silite, instanţa competentă să acorde ajutorul public 
judiciar este instanţa de executare. Pentru cererile privind 
privind exercitarea dreptului de vizitare prin deplasarea 
minorului în afara teritoriului României formulate în 
aplicarea art.21 din Convenţie, competenţa este stabilită 
potrivit dreptului comun. Cu caracter de noutate este 
dispoziţia privind audierea minorului. Astfel, în cauzele 
având ca obiect soluţionarea cererilor de înapoiere a unui 
copil aflat pe teritoriul României, copilul are dreptul de a fi 
ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit 
vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul 
care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă instanţa consideră 

Guvern 4.10.22 

Raport de 
aprobare  

(421/R din 
4.10.22) 



 

acest lucru necesar pentru soluţionarea cauzei. Dreptul de a fi 
ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi 
orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia 
şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea 
aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor 
oricărei decizii care îl priveşte. Orice copil poate cere să fie 
ascultat. Respingerea cererii de către instanţă trebuie 
motivată. Opiniile copilului ascultat vor fi luate în 
considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate. 
Un alt element de noutate este posibilitatea instanţei de a lua 
lua prin încheiere măsuri pentru asigurarea contactului între 
copil şi persoana care solicită înapoierea copilului, ţinând 
seama de interesul superior al copilului. Totodată, prin 
proiectul de lege se urmăreşte înlăturarea unor dispoziţii 
rămase din forma iniţială a legii şi care din practică s-au 
dovedit inaplicabile în raport cu atribuţiile Ministerului 
Justiţiei în calitate de autoritate centrală desemnată după 
modificarea din anul 2014 

3 Plx 249/2022 

Propunere legislativă privind 
modificarea alin.(5) al art.29 
din Legea nr.144/2007 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de 
Integritate – raport comun 
cu Comisia pentru muncă 

Modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007, în 
scopul stabilirii indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii 
Consiliului Naţional de Integritate la 20% din venitul salarial 
brut pe care îl încasează preşedintele Agenţiei, iar pentru 
preşedintele Cosiliului Naţional de Integritate, la o 
indemnizaţie de şedinţă cu 10% mai mare decât cea de 
membru. De asemenea, se preconizează ca, într-o lună, suma 
indemnizaţiilor de şedinţă ale unui membru al Consiliului să 
nu poată depăşi 80% din salariul brut al preşedintelui 
Agenţiei 

12 
senatori 

31.08.22 
4.10.22 

Raport de 
respingere 
(423/R din 

5.10.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VIII.  Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative din domeniul justiţiei 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 440/2022 

Proiect de 
Lege privind 
statutul 
judecătorilor 
şi 
procurorilor 

Reglementarea la nivel primar a tuturor aspectelor care privesc cariera 
magistraţilor în acord cu deciziile Curţii Constituţionale în materie: 
admiterea în magistratură, stagiul şi examenul de capacitate, numirea 
magistraţilor, promovarea acestora, efectivă sau pe loc, evaluarea şi 
formarea profesională, numirea în funcţii de conducere, revocarea din 
aceste funcţii, delegarea, detaşarea, transferul, numirea judecătorilor în 
funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător. În acord cu 
recomandarea de a se consolida rolul Consiliului Superior al Magistraturii 
în cadrul procedurii de numire a procurorilor cu funcţii de conducere de 
rang înalt, din comisia de interviu constituită de ministrul justiţiei fac 
parte 2 procurori din Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii (în prezent, fiind 1 membru). Referitor la profesionalizarea 
procesului de selecţie a magistraţilor, proiectul prevede eliminarea 
oricăror modalităţi alternative de intrare în magistratură fără concurs (ex. 
prin interviuri), cu excepţia magistraţilor pensionari care pot fi reîncadraţi 
fără concurs după pensionare la instanţele sau parchetele care nu pot 
funcţiona normal din cauza numărului mare de posturi vacante. De 
asemenea, actul normativ prevede flexibilizarea procedurilor de delegare 
şi detaşare a procurorilor, în raport cu nevoile sistemului. Astfel, 
delegarea şi detaşarea procurorilor se va dispune de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind necesar 
ca, în raport de specificul activităţii parchetelor (caracterizat prin 
operativitate), aceste decizii să se ia în mod rapid şi suplu, având în 
vedere că procurorul general al României este cel care asigură conducerea 
Ministerului Public şi răspunde de eficienţa acestuia, folosindu-se de 
pârghiile prevăzute de lege în acest sens. De asemenea, proiectul conţine 
prevederi şi în ceea ce priveşte funcţionarea celorlalte parchete 

Guvern 3.10.22 

Raport comun 
de aprobare cu 
amendamente 

(17/RC din 
3.10.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Întrebări 

 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 
Precizări privind programul Săptămâna verde pentru anul școlar 2022 -2023 

Doamnă ministru,  
Ordinul de ministru nr. 3505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023 prevede la art.4 alin. (1) că 

”programul național Școala altfel și programul Săptămâna verde se desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în 
intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ”. În acest context, vă 
rog să-mi explicați care este strategia pe care o aveți în vedere privind desfășurarea programului Săptămâna verde, dacă 
profesorii au fost instruiți pentru pregătirea lui, dacă există o listă orientativă a activităților dedicate acestuia, destinate fiecărei 
categorii de vârstă a elevilor, dar și care este forma de organizare a activităților și care sunt obiectivele acestui program.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                    Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Precizări referitoare la absorbția fondurilor europene în primele opt luni ale anului 
Domnule ministru,  
Rata de absorbție a fondurilor europene de către România era de 68% la mijlocul lunii iulie a anului curent și de 

62,46%, raportată la media Uniunii Europene.   
Având în vedere că s-au mai scurs două luni de la ultima prezentare publică a cifrelor fondurilor europene atrase de 

România, vă rog să-mi precizați care au fost sumele absorbite pe fiecare program în primele opt luni ale anului, care au fost 
liniile de finanțare deschise anul acesta, dar și care sunt sumele prognozate să fie accesate până la finalul lui 2022.   

Solicit răspuns. 
Cu stimă,        Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Modul sau stadiul de soluționare al dosarelor penale privind  
pe fostul director general al SC ELECTRICA SA, Ioan Roșca 

 
În cursul anului 2014, în urma unei interpelări formulate de un fost parlamentar (senatorul independent Valer Marian), 

Corpul de control al ministrului delegat pentru Energie a constatat că directorul general în funcție al SC ELECTRICA SA, 
Ioan Roșca, a participat, în perioada în care a fost director general al SC ELECTRICA TRANSILVANIA SUD SA Brașov, la 
prejudicierea acestei filiale (care include 6 județe), prin favorizarea unor societăți comerciale private cărora le-au fost atribuite 
lucrări în valoare de peste 42 milioane lei (aproape 10 milioane de euro), de transformare și în defrișarea vegetației forestiere 
de sub astfel de stâlpi, dintre care marea majoritate nu au fost executate, dar au fost recepționate fictiv și achitate definitiv de 
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către contractant. Ulterior, s-a constatat că directorul general Ioan Roșca a cauzat SC  ELECTRICA SA un prejudiciu total de 
circa 50 de milioane euro, motiv pentru care a fost eliberat din funcție și i-a fost imputată suma susmenționată.  

Parlamentarul susmenționat a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), Structura Centrală 
a DNA, Serviciul Teritorial Oradea al DNA și Serviciul Teritorial Cluj al DNA, întrucât se contura săvârșirea mai multor 
infracțiuni (fals intelectual, uz de fals, înșelăciune calificată, abuz în serviciu, dare și luare de mită), pe raza mai multor județe. 
PÎCCJ a transmis sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, care, neavând competență materială, a declinat-o 
Serviciului Teritorial Brașov al DNA, iar Structura Centrală a DNA a transmis-o spre soluționare tot Serviciului Teritorial 
Brașov, care a înregistrat dosarul nr.105/P/2014.  

Serviciul Teritorial Oradea al DNA a efectuat cercetări în dosarul nr. 33/P/2014, iar Serviciul Teritorial Cluj Napoca în 
dosarul nr. 97/P/2013. Până în prezent, deși au trecut 8 ani de la formularea sesizăriI penale, sesizantului nu i-au fost 
comunicate soluțiile emise de serviciile teritoriale Brașov, Oradea și Cluj Napoca, acesta având bănuieli legitime că dosarele a 
fost tergiversate și/sau mușamalizate.  

Pentru aceste considerente, având în vedere autoritatea ministrului Justiției asupra Ministerului Public, vă solicit să 
dispuneți verificările de rigoare și să-mi comunicați modul de soluționare al dosarului Serviciului Teritorial Brașov al DNA nr. 
105/P/2014, al dosarului Serviciului Teritorial Oradea nr. 33/P/2014 și al dosarului Serviciului Teritorial Cluj Napoca nr. 
97/P/2013 sau stadiul de soluționare al acestora, precum și motivele tergiversării acestor dosare de către servicii teritoriale 
considerate relativ recent ,,unități de elită” ale DNA. Totodată, vă solicit să-mi comunicați dacă fostul director general al SC 
ELECTRICA SA, Ioan Roșca, a fost cercetat penal și în alte dosare de către DNA, DIICOT, Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție sau de altă unitate de parchet  si soluțiile emise în acestea.                                                    

Solicit răspuns scris și oral.           
Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Blocajele privind depozitarea energiei electrice generată de panourile fotovoltaice 

Domnule ministru,  
Ați anunțat, săptămâna trecută, că veți reduce birocrația privind documentele necesare decontării panourilor 

fotovoltaice. De asemenea, pe lângă această veste bună, ați precizat că aveți în vedere regândirea programulului național în 
integralitatea sa, astfel încât să identificați resurse de implementare suplimentare, precum și fonduri suplimentare pentru a 
satisface cererea din ce în ce mai mare, generată și de criza energetică, privind sprijinul acordat de stat pentru instalarea 
panourilor fotovoltaice.  

În baza acestor anunțuri, vă rog să-mi precizați ce măsuri veți dispune și pentru eliminarea blocajelor, pe care cetățenii 
le-au sesizat în relația lor cu principalii furnizori de energie electrică în momentul în care le-au solicitat, în scris, să le faciliteze 
integrarea în circuit a surplusului de energie produs de panourile fotovoltaice individuale. Vă menționez că mi-au fost aduse la 
cunoștință o serie de cazuri în care companiile ori au tergiversat preluarea excedentului de energie electrică, ori au refuzat să 
dea un răspuns ferm și prompt, astfel încât surplusul captat pe timpul verii și nepreluat de sisteme pur și simplu se irosește.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Pregătirea României în cazul unui atac nuclear tactic asupra Ucrainei 
Domnule ministru,  
Săptămâna trecută, domnul secretar de stat Raed Arafat a vorbit în cadrul unor emisiuni televizate, despre pregătirea 

României în cazul unui potențial atac venit din partea Federației Ruse asupra Ucrainei, cu arme nuclerare tactite. Deși, domnia 
sa a spus că riscul unui asemenea atac este destul de redus, a îndemnat populația să respecte o serie de reguli care ne pot salva 
viața, în cazul unui asemenea eveniment. Cu această ocazie a reiterat faptul că pastilele de iod au fost distribuite medicilor de 
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familie, dar a avertizat asupra modului în care acestea ar trebui să fie luate: doar la indicațiile autoritățiilor și nicidecum în 
urma unor mesaje venite de pe rețelele sociale sau din presă.   

În acest context, cred că este foarte important să încercăm să transmitem informațiile esențiale fără să creăm panică în 
rândul populației și să evităm problemele de logistică, care pot apărea, dacă un asemenea eveniment ar avea loc. Populația nu 
trebuie să trăiască într-un sentiment de panică generat de un asemenea eveniment, dar nici nu poate să afle în ultima clipă 
despre el. Presiunea socială la nivelul țării noastre este în aceste momente crescută, mai ales din cauza crizei energetice, dar și 
a prețurilor la alimente care urmează și ele să crească. Suprapunerea peste aceste crize a unui potențial atac nuclear cu arme 
tactice, ar alarma populația și chiar ar crește presiunea socială la un nivel mult peste cel din perioada pandemiei de Covid-19. 
Astfel, cred că ar fi important să începem o campanie de pregătire a populației din timp, nu doar să atragem atenția în cadrul 
unor emisiuni televizate. În acest sens, ar fi ideal să realizăm o serie de spoturi video despre principalele măsuri ce ar trebui să 
fie luate și despre modul în care ar trebui să ne protejăm dacă ne aflăm în afara locuinței. Înțeleg că tensiunea de la granitele 
României este în creștere, începând din momentul în care președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat alipirea celor patru 
regiuni din estul Ucrainei la Rusia și că este dispus să-și folosească arsenalul nuclear pentru a proteja noile granite, dar acest 
lucru nu trebuie să vă oprească din pregătirea unei campanii de informare. Dacă pandemia de Covid-19 a reușit să ne ia pe 
nepregătite, posibilitatea unui atac nuclear cu arme tactite, deja anunțat, ar trebui să oblige autoritățiile de la nivel național și 
local să fie foarte bine pregătite, pentru a preîntâmpina unele probleme care pot apărea în primele momente de la declanșarea 
unui asemenea eveniment.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru pregătirea populației, în 
cazul unui atac cu arme nucleare tactie asupra Ucrainei?   

Solicit răspuns scris.  
Vă mulţumesc!                Deputat 
Cu deosebită consideraţie,              Vlad Popescu-Piedone 

*** 
 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Câți elevi s-au înscris în învățământul profesional și tehnic, în anul școlar 2022-2023, în județul Brașov? 
 

Stimată doamnă ministru,  
Mă prevalez de această oportunitate pentru a vă adresa sincere felicitări pentru numirea în înalta funcție de ministru al 

Educației și vă doresc succes în misiunea deloc ușoară de a coordona reforma în Educație.   
Așa cum știți, România se confruntă cu un decalaj major pe piața forței de muncă instruită și calificată, angajatorii 

resimțind lipsa forței de muncă și a specialiștilor. Un studiu realizat și publicat de către agenția de recrutare „LeoHR”, arată că 
deficitul de personal se resimte din plin în industria ospitalității și în sectorul tehnic unde s-a conturat un deficit de ingineri cu 
experiență.   

Cred că o potențială soluție la problema lipsei forței de muncă instruită și calificată o poate reprezenta învățământul 
profesional și tehnic. Investițiile și sprijinirea dezvoltării acestei forme de învățământ pot readuce prestigiul școlilor 
profesionale devenind astfel atractive pentru tinerii care vor să învețe o meserie.   

Prin urmare, doamnă ministru, vă adresez o serie de întrebări privind învățământul profesional și tehnic:  
1. Care este strategia ministerului pe care îl coordonați pentru a îmbunătăți calitatea actului didactic în învățământul 

profesional și tehnic?  
2. Care este numărul de elevi care s-au înscris în învățământul profesional și tehnic, în județul Brașov, în  
anul școlar 2022-2023, și care sunt domeniile tehnice la care sunt înscriși?   
Vă mulțumesc anticipat și vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
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Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Referitor la eficacitatea testării antidrog a conducătorilor auto 
Stimate domnule ministru, 
În cadrul dialogului direct cu cetăţenii pe care îl port permanent, mi-au fost aduse la cunoştinţă mai multe situaţii care 

pun semne de întrebare în ceea ce priveşte eficacitatea testării antidrog a şoferilor aflaţi în trafic.  
Este deja un fapt de notorietate că sunt depistaţi pe străzile din România tot mai mulţi conducători auto care sunt sub 

influenţa stupefiantelor/drogurilor de risc sau chiar de mare risc, a celor de recreere sau a unora sintetice. Din această cauză 
este important ca modalităţile de verificare şi procedurile de confirmare a rezultatelor testării antidorg să fie foarte riguroase.  

Scopul este evitarea punerii sub acuzare pe nedrept a unor cetăţeni pentru consum de droguri, având drept consecinţă 
sancţionarea de natură penală şi afectarea unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti.  

Şoferii care se urcă la volan sunt sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri şi a Rezoluției Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la utilizarea canabisului 
în scopuri medicale (2018/2775(RSP)).  

Conform cadrului juridic în vigoare, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive se 
pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă.  

În textul de lege nu există însă nicio referire concretă la nivelul concentraţiei ce poate fi atins fără să existe repercusiuni 
legale. De aceea, consumul de droguri la volan este considerat infracţiune pentru orice cantitate de drog consumată.  

Iar dosarul penal se deschide la orice urmă oricât de mică de substanţă interzisă depistată în organismul conducătorului 
auto.  

Deschiderea unui dosar penal pentru pentru consum de droguri la volan se efectuează în momentul depistării şoferului 
respectiv în trafic, pe bază de process-verbal cu ridicarea permisului de conducere, fără drept de a mai conduce. Ulterior, 
dosarul este înregistrat la brigada rutieră şi este trimis la Parchetul competent.  

Din acest motiv, acurateţea stabilirii dacă şoferul a consumat sau nu substanţe psihoactive devine extrem de importantă.   
Cunosc faptul că din 2019, Poliţia Română a fost dotată cu aparate Dräger DrugTest 5000 și AquilaScan.  Cu ajutorul 

lor, agenţii de circulaţie pot depista prezenţa în organism a mai multor tipuri de substanţe interzise.  Aparatul DrugTest Dräger 
5000 poate să indice prezenţa în corp a mai multor tipuri de substanţe interzise. Este vorba de amfetamină, benzodiazepină, 
Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), cocaină, metamfetamină, opiacee, metadonă, ketamină.  

Poate că este momentul necesar şi pentru o actualizare a normelor legale inclusiv stabilirea, ca şi în cazul consumului de 
alcool, a unui prag maxim de substanţă psihoactivă depistată în organism dincolo de care se poate aplica sancţiunea penală 
legală ca să  fie evitată apariţia unor abuzuri.  

De exemplu, conform Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri, în Belgia, Irlanda, 
Luxemburg, Norvegia, concentrația admisă este de 1 nanogram / ml, în timp ce în țări precum Cehia și Marea Britanie, limita 
permisă crește la 2 nanograme/ ml.    

Sau s-ar putea adopta modelul german. Începând cu 2019, în Germania, şoferii care sunt depistaţi pentru prima dată 
conducând sub influenţa canabisului nu mai sunt pedepsiţi prin reținerea permisului de conducere, ci sunt supuşi unei evaluări 
medicale în urma căreia se poate constata dacă erau sau nu apţi pentru a conduce.  

Dar pentru a alege soluţia cea mai bună pentru România, este obligatorie o documentare cu date oficiale autorizate 
asupra stării de fapt actuale.  

De aceea aş dori să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:  
- conform evidenţelor pe care le deţineţi, câte persoane au fost testate antidorg de către echipajele de poliţie rutieră în 

anii 2021 şi 2022?  
- dintre acestea, câte au fost depistate pozitiv la verificarea efectuată cu aparatul DrugTest Dräger 5000?  
- totodată, dintre cei care au fost constataţi pozitiv ca urmare de derulării procedurilor penale, la câţi s-a demonstrat că 

testul efectuat nu a fost relevant?  
- dacă există astfel de situaţii, care au fost cauzele ce au dus la apariţia lor?  
Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.                    Deputat 

Viorel Salan 
*** 
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Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Discriminarea salarială a educatoarelor care lucrează simultan cu mai multe grupe de preșcolari 
 

Stimată doamnă ministru,  
Vă supun atenției Memoriul trimis domniei voastre, prin intermediul meu, de către educatoarele care lucrează simultan, 

cu mai multe grupe de preșcolari, acestea susținând că sunt discriminate față de cadrele didactice din învățământul primar și 
gimnazial, care lucrează în aceleași condiții.  

„Subsemnata Morar Cristina, prof. înv. preșcolar, cu o vechime de 21 de ani în învățământ, toți la grupa combinată, la 
G.P.N. Cionesti - Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, județul Alba, vă scriu în numele colegelor educatoare din toata 
țara, care lucrează cu grupa combinată/mixtă. Grupa mixtă reprezintă alipirea de două sau trei grupe, acolo unde efectivul de 
copii este mai mic, de sub 20 de preșcolari.  

Sunt educatoare care lucrează cu două grupe: mică-mijlocie sau mijlocie-mare, sau cu trei grupe: mare, mijlocie, mică. 
Noi suntem discriminate față de colegii care lucrează la nivel primar, tot cu clase la simultan, sau la nivel gimnazial, unde 
clasele care au efectiv sub 10-12 elevi sunt la fel cuplate.  

Menționez că avem aceeași pregătire, iar consumul psihic este ENORM, atunci cand ai copii de doi ani și 10 luni (cei 
mai mici), pe care ești nevoit să îi integrezi, dar și copii de 5-6 ani, cu care trebuie să lucrezi la pregătirea pentru școală. 
Programa spune că grupa mica și mijlocie sunt pentru socializare și integrare, iar grupa mare pentru pregatirea școlii.  

Legea-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevedea aceste 
aspecte, care ne îndreptățeau și pe noi, educatoarele de la simultan, ca și pe învățătorii și pe profesorii de gimnaziu, la drepturi, 
asa cum rezultă din această lege.  

„Art. 7: Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar 
sau gimnazial, primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:  

a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut;  
b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut;  
c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut”.  
Apoi, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020, este eliminat cuvântul „grupe” și este lăsat doar „clase” , fapt 

ce excludea învățământul preșcolar este de la posibilitatea de a activa și în regim simultan.  
Potrivit OUG 1/2020, la anexa nr. I capitolul I litera B, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Articolul 7: Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi în învățământul primar sau 

gimnazial primește o majorare a salariului de bază după cum urmează:  
a) pentru 2 clase de elevi, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut;  
b) pentru 3 clase de elevi, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut;  
c) pentru 4 clase de elevi, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut;  
d) pentru 5 clase de elevi, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut.”  
Fiecare clasă de elevi și grupa de preșcolari este considerată o formațiune. În Sistemul Informatic Integrat al 

Învățământului din Romania (SIIÎR), ne formează câte o formațiune în funcție de vârstă. Concret, dacă am copiii de vârste 
diferite și vreau să îi pun în aceeași formațiune, nu am această posibilitate, ci doar de a crea o formațiune nouă. Spre exemplu, 
dacă am un preșcolar de patru ani în grupa mijlocie și vreau să mai înscriu un preșcolar de trei ani, tot în grupa mijlocie, nu mi 
se dă voie, ci automat se va deschide o formațiune nouă pentru copilul de trei ani, numită grupa mică.  

În concluzie, dacă o educatoare are o singură grupă nu are dreptul la niciun spor, dacă are două grupe beneficiază de o 
creștere cu 7%, iar cele cu trei grupe, de 10%.  

Potrivit EduSal Soft, respectiv Programul salariilor calculate din învățământ, în prezent educatoarele cu grupe 
combinate figurează că au preluat două sau trei formațiuni, deoarece există butoanele adiacente care pot fi selectate. 
Secretarele care opereaza în salarii au însă blocată opțiunea de selectare a sporului, așa cum se poate observa în poza furnizată 
de secretara unității noastre.  

În aceste condiții, se observă că textul de lege criticat creează o diferență de tratament juridic între cadrele didactice din 
ciclul primar/ciclul gimnazial față de cele din ciclul preșcolar, în sensul că beneficiul sporului de predare simultană este 
acordat numai primei categorii de personal, deși ambele categorii de cadre didactice predau în regim simultan, astfel încât 
consumul nervos, suprasolicitarea neuropsihică și efortul psihic depus sunt aceleași.”  
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Având în vedere memoriul prezentat, vă rog să îmi prezentați punctul dumneavoastră de vedere referitor la situația 
expusă, precum și soluțiile de rezolvare a acesteia.  

Solicit răspuns scris.                     Deputat 
Elena Stoica 

*** 
 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situaţia accidentelor grave de circulaţie din județul Vrancea 
Stimate domnule ministru,  
Sute de oameni își pierd viaţa şi sunt răniți anual, în urma accidentelor de circulaţie petrecute în toată țara. Acest bilanţ 

sumbru ne plasează pe un neonorant loc codaș în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește persoanele decedate în 
accidentele rutiere. Principalele cauze ale acestora rămân viteza excesivă, indisciplina pietonilor, dar şi neacordarea de 
prioritate la trecerile de pietoni. Vă întreb respectuos:  

1. Care este situaţia accidentelor rutiere grave petrecute în acest an în România, şi punctual în judeţul Vrancea, 
comparativ cu anii precedenţi?  

2. Dincolo de lipsa unor şosele moderne, ce strategie are MAI pentru prevenirea accidentelor de circulaţie, dar şi în 
vederea asigurării unei fluenţe sporite pe drumurile publice?  

3. Ce demersuri legislative aveți în vedere pentru scăderea incidenței mortalității de pe drumurile țării?  
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Simplificarea procedurilor de înscriere în cartea funciară în vederea accesării  
mai facile a fondurilor din PNRR 

 Stimate domnule ministru, 
Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o șansă unică pentru dezvoltarea României. Cu atât mai mult, acest 

mecanism european reprezintă o oportunitate uriașă pentru comunitățile locale de a se racorda la condițiile adecvate ale 
secolului XXI. Dezvoltarea infrastructurii, a segmentului de sănătate publică, a sectoarelor administrativ, economic, social și 
de mediu depind de fondurile la care România are dreptul prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Cu toate acestea, 
unitățile administrativ teritoriale au întâmpinat anumite dificultăți în procesul de accesare a fondurilor din următoarea cauză. 
Conform direcțiilor privind completarea cererilor de finanțare, o componentă esențială este reprezentată de dovedirea dreptului 
de proprietate publică doar printr-un extras de carte funciară, deși, pentru alte programe cu finanțare europeană, există 
posibilitatea depunerii și altor tipuri de documente care să dovedească dreptul de proprietate publică, precum sunt Hotărârile 
de Guvern.  

Considerând importanța deosebită pe care fondurile din PNRR o au pentru comunitățile locale, precum și timpul relativ 
scurt de implementare, la care se adaugă procedurile birocratice cronofage aferente, doresc să vă întreb, domnule ministru, 
dacă aveți în vedere inițierea unor modificări legislative, astfel încât procedurile de înscriere în cartea funciară să fie 
simplificate? 

Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Finanțare pentru FILIT Iași 2022 
Stimate domnule ministru, 
 Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași este un proiect aflat la a zecea ediție ce reunește la Iași, în 

perioada 19-23 octombrie 2022, profesioniști din domeniul cărții, atât din ţară, cât şi din străinătate. Scriitori, traducători, 
editori, organizatori de festival, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri şi jurnalişti culturali – cu toţii vor fi în 
centrul unor evenimente destinate, pe de o parte, publicului larg, dar şi specialiştilor din domeniu, pe de alta. 

După ediția din 2013, cotidianul spaniol El Pais a declarat că FILIT “este deja, la prima sa ediție, cel mai important 
festival literar din Europa de Est“, iar Frankfurter Allgemeine Zeitung a apreciat că “un eveniment de asemenea anvergură și 
de o asemenea croială europeană n-a mai existat vreodată în România“. 

FILIT este unul dintre cele mai mari festivaluri literare din Europa. Aspectele remarcate sunt prezența numeroasă a 
publicului, interesul manifestat de acesta, implicarea comunității prin numeroși voluntari și evenimente conexe, precum și 
numărul ridicat de evenimente și distribuția geografică a acestora – activitățile culturale se desfășoară în tot orașul, dar și alte 
localități din județul Iași. Cea de-a X-a ediție a FILIT se va desfășura în perioada 19-23 octombrie 2022.1 

                                      
1 https://www.filit-iasi.ro/despre-festival/ 
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Având în vedere că Ministerul Culturii finanțează astfel de festivaluri în România, cum este cel de la Timișoara,2 vă rog, 
Domnule Ministru, să răspundeți afirmativ și solicitării venite din partea Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) 
Iași pentru sprijinirea ediției din 2022. 

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT are loc în perioada 19-23 octombrie 2022, la 
dimensiunile ce l-au consacrat ca fiind unul dintre cele mai mari festivaluri literare din Europa. Organizatorii au publicat 
primii 63 de invitați, iar pe listă se află nume cunoscute din peste 20 de țări. Alte nume vor fi publicate curând.3 

FILIT este un proiect anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean 
Iași, iar ediția de anul acesta se desfășoară sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România. 

Cu stimă,      
Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila,  ministrul Sănătății  
 

Campania de distribuire a comprimatelor de iodură de potasiu 
Stimate domnule ministru, 
În data de 23 iunie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 618 Ordinul nr.1648/21.06.2022 privind modalitatea de 

distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65mg comprimate către populație4. 
Din informațiile găsite în presă reiese că au fost ridicate din farmaciile partenere un procent de  3% din totalul 

comprimatelor puse la dispoziția populației eligibile pentru eliberare gratuită pe baza prescripției de la medicul de familie5. 
Conform ordinului aprobat de dumneavoastră, comprimatele de iodură de potasiu 65mg pot fi depozitate în farmaciile 

partenere maxim 6 luni de la data recepție, după care acestea se întorc la DSP-uri.Ținând cont că în multe zone rurale ale 
României nu există medic de familie sau farmacie, populația din zonele respective întâmpină mari dificultăți în aș procura 
comprimatele. 

Având în vedere cele menționate mai sus doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul real comprimatelor de iodură de potasiu care au fost ridicate de către populație până în prezent? 
2. Care este strategia Ministerului Sănătății, minister pe care dumneavoastră îl conduceți pentru a crește considerabil 

numărul de comprimate ridicate de către populația beneficiară? 
3. Având în vedere zonele mai puțin favorizate, care sunt soluțiile pe care dumneavoastră le considerați optime pentru a 

deservi aceste zone? 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Grindeanu,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Lotul 2 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda 
Stimate domnule ministru, 
În zona localității Oiejdea, circulația rutieră pe Autostrada A10 între km 19-20 se desfășoară pe o singură bandă datorită 

alunecărilor de teren.  
Din informațiile găsite în presă reiese că au fost montate înclinometre pentru monitorizarea dealului din zona 

alunecărilor de teren, iar în funcție de rezultatele înregistrate de înclinometre, constructorul așteaptă aprobarea pentru ridicarea 
ultimelor umpluturi și pentru finalizarea tuturor lucrărilor pentru punerea în circulație a întregului segment6. 

Având în vedere cele menționate mai sus doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

                                      
2 http://www.cultura.ro/declaratia-ministrului-culturii-cu-privire-la-festivalul-international-de-literatura-de-la 
3 https://www.filit-iasi.ro/stiri-ro/scriitori-de-top-la-filit-2022-primele-nume-au-fost-publicate/ 
4 ORDIN 1648 21/06/2022 - Portal Legislativ (just.ro) 
5 Doar 3% din români au ridicat pastilele de iod pe care Rafila a dat 6 milioane de euro - HotNews.ro 
6 Au fost montate înclinometre în zona alunecărilor de la Oiejdea, pe A10 Sebeș-Turda. Deschiderea circulației anul acesta, sub semnul 
întrebării (monitorulcj.ro) 
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1. Care este stadiul la zi a lucrărilor de stabilizare a versantului în zona localității Oiejdea? 
2. Care sunt rezultatele înregistrate de înclinometre, rezultate care să permită continuarea și finalizarea lucrărilor ? 
3. Care este data pe care o considerați realistă pentru punerea în circulație a întregului segment de autostradă? 
Cu stimă,      

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și turismului 

 

Fonduri pentru viitorul muncii 
Stimată domnule ministru,  
Pregătirea pentru viitor, mai ales pentru cel al muncii este o componentă necesară pentru adaptarea lucrătorilor la piața 

muncii și, totodată, pentru prevenirea creșterii șomajului. Au existat numeroase programe pentru reconversia profesională, dar 
consider că pentru viitorul muncii, în vederea inserării procesului automatizării mai sunt multe de făcut. 

În urma celor expuse mai sus am rugămintea să răspundeți la următoarea întrebare : 
1. Ce fonduri și programe aveți sau veți dezvolta la ministerul pe care îl conduceți în vederea pregătirii pentru viitorul 

muncii? 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

George – Cristian Tuță 
*** 

 

Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Fonduri pentru viitorul muncii 
Stimate domnule ministru,  
Pregătirea pentru viitor, mai ales pentru cel al muncii este o componentă necesară pentru adaptarea lucrătorilor la piața 

muncii și, totodată, pentru prevenirea creșterii șomajului. Au existat numeroase programe pentru reconversia profesională, dar 
consider că pentru viitorul muncii, în vederea inserării procesului automatizării mai sunt multe de făcut. 

În urma celor expuse mai sus am rugămintea să răspundeți la următoarea întrebare : 
1. Ce fonduri și programe aveți sau veți dezvolta la ministerul pe care îl conduceți în vederea pregătirii pentru viitorul 

muncii? 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

George – Cristian Tuță 
*** 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Fonduri pentru viitorul muncii 
Stimate domnule ministru,  
Pregătirea pentru viitor, mai ales pentru cel al muncii este o componentă necesară pentru adaptarea lucrătorilor la piața 

muncii și, totodată, pentru prevenirea creșterii șomajului. Au existat numeroase programe pentru reconversia profesională, dar 
consider că pentru viitorul muncii, în vederea inserării procesului automatizării mai sunt multe de făcut. 

În urma celor expuse mai sus am rugămintea să răspundeți la următoarea întrebare : 
1. Ce fonduri și programe aveți sau veți dezvolta la ministerul pe care îl conduceți în vederea pregătirii pentru viitorul 

muncii? 
Cu deosebită stimă,       Deputat 

George – Cristian Tuță 
*** 

 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2022  
Săptămâna 3 – 7 octombrie 2022  

 

 

33 
 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Fonduri pentru viitorul muncii 
Stimată doamnă ministru,  
Pregătirea pentru viitor, mai ales pentru cel al muncii este o componentă necesară pentru adaptarea lucrătorilor la piața 

muncii și, totodată, pentru prevenirea creșterii șomajului. Au existat numeroase programe pentru reconversia profesională, dar 
consider că pentru viitorul muncii, în vederea inserării procesului automatizării mai sunt multe de făcut. 

În urma celor expuse mai sus am rugămintea să răspundeți la următoarea întrebare : 
1. Ce fonduri și programe aveți sau veți dezvolta la ministerul pe care îl conduceți în vederea pregătirii pentru viitorul 

muncii? 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

George – Cristian Tuță 
*** 

 

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

Fonduri pentru viitorul muncii 
Stimate domnule ministru,  
Pregătirea pentru viitor, mai ales pentru cel al muncii este o componentă necesară pentru adaptarea lucrătorilor la piața 

muncii și, totodată, pentru prevenirea creșterii șomajului. Au existat numeroase programe pentru reconversia profesională, dar 
consider că pentru viitorul muncii, în vederea inserării procesului automatizării mai sunt multe de făcut. 

În urma celor expuse mai sus am rugămintea să răspundeți la următoarea întrebare : 
1. Ce fonduri și programe aveți sau veți dezvolta la ministerul pe care îl conduceți în vederea pregătirii pentru viitorul 

muncii? 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

George – Cristian Tuță 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii la DJ 203K Mărăcineni-Podu Muncii  
și tronsonul Limita Județ Brăila-Robeasca-Vadu Pașii (E85) 

Stimate domnule ministru, 
În luna martie a acestui an v-am adresat o serie de întrebări referitoare la stadiul lucrărilor privind drumul județean 203k 

Robeasca-Mărăcineni-Lopătari, județul Buzău. Printre acestea, v-am solicitat date privind termenele de finalizare sau 
eventualele prelungiri ale acestor termene prin încheierea de acte adiționale. În răspunsul 54896 din 03.05.2022, Ministerul 
Dezvoltării a avansat data de 28.07.2022 pentru finalizarea proiectului SMIS 124872 „Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 
75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău” și data de 28.10.2022 pentru finalizarea proiectului SMIS 108721 
„Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Limita Județ 
Brăila-Robeasca-Vadu Pașii (E85)”. La momentul acesta, lucrările aferente acestor două proiecte sunt încă în desfășurare. 
Prin urmare, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 

1. Au fost prelungite termenele de finalizare pentru SMIS 124872 și SMIS 108721 și dacă da, când preconizați 
încheierea acestora? 

2.  Care sunt motivele pentru depășirea termenelor comunicate anterior? 
3.  Dacă constructorul a invocat motive obiective pentru întârzieri, a dispus ministerul controale cu privire la acestea și , 

mai ales, ce măsuri au fost luate în consecință? 
Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 
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Adresată  domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor  Publice și Administrației 
Schema de ajutor de minimis 

Stimate domnule ministru, 
În 23 martie 2022 a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin 

acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență — 
Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale”. 

Măsurile de sprijin acordate constau în finanțare nerambursabilă din fonduri europene și naționale, sub forma unui 
ajutor de minimis, a cărui valoare maximă nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro pentru o întreprindere unică, 
calculat pe perioada a 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs). 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este stadiul actual al procedurii de implementare și 
derulare a schemei de ajutor și dacă au fost depuse cereri de finanțare la nivelul județului Suceava. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc.       Deputat 
Cu stimă,             Angelica Fădor 

*** 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale 

 
Măsurile sociale luate în favoarea copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse 

 
Stimate domnule ministru,           
Dublarea alocaţiilor pentru copiii proveniţi din familii sărace a fost, la vremea respectivă, un act reparatoriu şi de 

echitate socială extrem de benefic pentru sute de mii de familii din România. Cu toate acestea, este imperios necesar ca statul 
să-i ajute în continuare pe copiii proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, aflați în risc de vulnerabilitate din toate 
punctele de vedere 

Vă întreb respectuos: 
1. Care sunt măsurile de sprijin ale MMSS adresate copiilor vulnerabili din punct de vedere al situației materiale a 

părinților? 
2. Care este strategia Guvernului în favoarea copiilor care se confruntă cu o viaţă mai grea, atât din punct de vedere 

financiar, cât şi al izolării localităţilor în care trăiesc?  
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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 Interpelare 

 
 
 
Adresată: dlui Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul George-Cătălin Stângă, deputat  
Obiectul interpelării: Educarea tinerilor în privința grijii față de mediul înconjurător 

 
Stimate domnule ministru, 
În spaţiul public s-a vorbit şi se vorbeşte, în continuare, despre educaţia tinerilor de la cele mai mici vârste în privinţa 

grijii faţă de mediul înconjurător  
Cu toții trebuie să devenim mai responsabili față de mediul în care trăim pentru a produce o schimbare în bine a sănătății 

planetei, schimbare care nu se poate realiza decât prin educație și printr-un efort comun de conștientizare și de mobilizare, 
astfel încât grija față de mediu să intre în rutina zilnică a tuturor și să devină un mod de viață. 

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi bună funcţionare 
depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de 
importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care 
noi o avem asupra lumii şi înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. 

Domnule ministru, având în vedere cele expuse, doresc să îmi transmiteți care sunt acțiunile pe care Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor le are în vedere pentru a crește nivelul conștientizare cu privire la protecția mediului în rândul 
tinerilor, dar și programele pentru educarea tinerilor pentru a fi mai responsabili față de mediul înconjurător. 

Menționez că doresc răspunsul scris. 
Vă mulțumesc! 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare 
din România 

 
 Întrebări 

 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației  

 
Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar 

 
Interpretarea ordinului privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar este 

diferită de la o instituție la alta. Bursele școlare sunt acordate de fiecare școală conform propriilor interpretări ale noilor reguli. 
După emiterea Ordinului ministrului educației nr. 5870/2021 am fost sesizat de elevi, părinți și profesori cu privire la 

faptul că există probleme de interpretare ale noilor prevederi legale în teritoriu și, astfel, fiecare unitate de învățământ acordă 
burse școlare conform propriilor interpretări. 

Spre exemplu în comuna Oșorhei, jud. Bihor, elevii de gimnaziu maghiari din localitatea de domiciliu nu au 
posibilitatea de a învăța în limba lor maternă și astfel sunt înscriși la cea mai apropiată școală cu predare în limba maternă, la 
Oradea. Din păcate pe o interpretare eronată, acestora le sunt respinse cererile de acordare a bursei sociale prevăzut la art.15, 
alin.(1) lit. d), motivat de faptul că au dreptul la această bursă „doar dacă au domiciliul într-o localitate rurală în care nu 
există posibilitatea de a studia la o unitate de învățământ de nivel gimnazial.” Acești copii nu au posibilitatea să studieze în 
limba lor conform dreptului consacrat de Constituție și LEN. Art. 45 din Legea educației naționale nr. 1/2011 spune fără 
echivoc că „Persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă, la 
toate nivelurile, tipurile şi formele de învățământ preuniversitar, în condițiile legii”. 

Primăria Oradea a solicitat un punct de vedere de la minister încă în primăvară (adresa MEN nr.25730/31.03.2022) și 
astfel deoarece nu scrie explicit că lipsa ofertei școlare locale trebuie să existe în limba maternă ca să beneficieze de bursă 
acestor copii nu li se acordă dreptul cuvenit. În localitățile din nordul județului unde copii care nu au posibilitatea să învețe în 
limba română în localitatea de domiciliu este acordată această bursă. Considerăm în fapt că este o interpretare eronată să nu fie 
oferite burse copiilor care nu au posibilitatea să învețe în limba lor maternă în localitatea de domiciliu și în acest sens vă rugăm 
să emiteți o circulară prin care să fie precizată interpretarea corectă a ordinului. 

Un alt exemplu ar fi interpretarea ambiguă a prevederilor art. 15, alin.(2) din Ordinul ministrului educației nr. 
5379/2022 în care este precizat faptul că „Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 
eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului 
de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.” Mi-a fost atras atenția asupra faptului 
că în orașul Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj, sintagma „respectiv”, este interpretat în mai multe feluri și anume, în unele instituții 
de învățământ lipsa certificatului de încadrare în grad de handicap este un motiv de descalificare pentru acordarea Bursei. În 
alte instituții acel „respectiv” nu înseamnă o interpretare excluzătoare, ci mai degrabă ne permite să concluzionăm că dacă 
elevul are o opinie de specialitate de la un specialist despre o boală care este prevăzut în ordin ca o condiție și avizat de 
medicul de familie, atunci are suficiente dovezi pentru a beneficia de această formă de sprijin. 

Întrebări: 
1. Ce demersuri veți întreprinde pentru aplicarea unitară a Ordinului nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar? 
2. Există posibilitatea de a prelungi termenul de depunere a cererilor pentru burse sociale, astfel încât elevii afectați, după 

clarificarea situației să poate redepună cererile? 
3. Când preconizați că aceste aspecte vor fi soluționate? 
4. În baza Ordinului nr. 5379/2022, certificatul de încadrare în grad de handicap este sau nu motiv de descalificare pentru 

acordarea Bursei sociale pentru motive medicale? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,          Deputat 

Szabó Ödön 
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Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
    domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
    domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Salarizarea personalului nedidactic din învățământ 

Stimați domni miniștri, 
În urma discuțiilor cu reprezentanții Sindicatului Personalului Nedidactic din Învățământ Bihor am evidențiat 

următoarele aspecte: 
- personalul nedidactic din învățământ se regăsesc în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare stabilite prin Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  
- problema diferențelor între salariile îngrijitoarelor angajate la grădinițe cu personalitate juridică și ale celor 

angajate la grădinițe arondate școlilor și liceelor, rezultate în urma intrării în vigoare a Legii - Cadru nr.153 din 28 iunie 
2017. 

- salariul mediu în învățământ este cu 30% mai mic decât cel din administrația publică, personalul nedidactic nu a 
beneficiat de majorarea salarială începând cu data de 01 ianuarie 2022; 

- cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, etc., este limitat, fiind raportat la un alt salariu de bază („istoric”) decât cel 
efectiv în plată; 

- nu se acordă sporurile pentru condiții de muncă, personalului nedidactic din învățământ, prevăzute de 
Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017; 

- nu se decontează abonamentele de transport la personalul nedidactic, numai la cadrele didactice și didactic 
auxiliar, ceea ce este o nedreptate; 

- nu se plătesc orele suplimentare pentru munca prestată de personalul nedidactic peste timpul normal de muncă (în 
condițiile în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător este imposibilă); 

- îndemnizația de hrană se acordă în funcție de salariul minim brut. În anul 2019, acesta era de 2080 lei. De la 01 
ianuarie 2022, salariul minim brut este de 2550 lei. Îndemnizația de hrană lunară, ar trebui să se majoreze corespunzător 
conform Legii- cadru nr. 153/2017. 

Prin urmare, vă rog să luați măsurile ce se impun pentru rezolvarea cu celeritate a problemelor semnalate, acestea 
generează nemulțumiri în rândul personalului nedidactic din învățământ. Munca și contribuția fiecărui om din sistemul de 
învățământ ar trebui respectată, și reflectată în statul de plată, întrucât activitatea personalului nedidactic din învățământ 
dispune de un real suport în vederea desfășurării unui proces educațional de calitate. 

Întrebare: 
Domnule ministru, vă rog să-mi comunicați, când aveți în vedere să rezolvați inechitățile și discrepanțele constatate la 

aplicarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în special pentru personalul 
nedidactic, care a fost marginalizat de prea mult timp? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat  

Szabó Ödön 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
      În atenția Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 
  

Situația statistică privind numărul de pașapoarte emise cetățenilor cu domiciliul în străinătate  
care au redobândit cetățenia română în perioada 2017-2021 

Stimate domnule ministru, 
În vederea analizei circuitului cererilor solicitanților pentru redobândirea cetățeniei române adresate instituțiilor, este de 

interes și statistica privind numărul de pașapoarte CRDS (ale cetățenilor români cu domiciliul în străinătate) eliberate 
solicitanților care au redobândit cetățenia română.  

Dat fiind că obținerea pașaportului presupune deplasări, acte și costuri suplimentare, e de presupus că o parte dintre cei 
care doresc cetățenia română și au interesul de a rămâne în România sau o doresc doar din motive simbolice nu vor obține și 
pașaportul european. 

De aceea, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarea întrebare: 
• Care este numărul total de pașapoarte emise de statul român cetățenilor care au redobândit cetățenia română în 

perioada 2017-2021? (date defalcate pe ani) 
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

     În atenția Secretariatului General al Guvernului 
       Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Departamentul Consular din cadrul MAE 

 
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 5981A  din data de 07.09.2022, 

referitoare la „Situația vizelor oferite de către România cetățenilor Federației Ruse în ultimii 5 ani” 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 5981A pe care v-am 

transmis-o în data de 07.09.2022, referitoare la „Situația vizelor oferite de către România cetățenilor Federației Ruse în ultimii 
5 ani” nu a fost respectat așa cum prevede art. 194, alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților: „Răspunsurile la întrebări 
se dau în termen de 15 zile de la transmiterea lor de către Secretarul Camerei Deputaților, dar nu mai târziu de 30 de zile, în 
cazul în care există o motivație justificată înaintată la Biroul Permanent al Camerei Deputaților”, acesta expirând în data de 
28.09.2022, o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a se răspunde în scris, prompt și explicit la toate cererile indicate în 
conținutul acesteia. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
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Adresată domnului Bogdan-Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
    În atenția Departamentului Consular din cadrul MAE 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 5887A din data de 22.08.2022, 
referitoare la „Situația activității secțiilor consulare ale României din străinătate” 

 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 5887A pe care v-am 

transmis-o în data de 22.08.2022, referitoare la „Situația activității secțiilor consulare ale României din străinătate” nu a fost 
respectat așa cum prevede art. 194, alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților: „Răspunsurile la întrebări se dau în 
termen de 15 zile de la transmiterea lor de către Secretarul Camerei Deputaților, dar nu mai târziu de 30 de zile, în cazul în 
care există o motivație justificată înaintată la Biroul Permanent al Camerei Deputaților”, acesta expirând în data de 
14.09.2022, o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a se răspunde în scris, prompt și explicit la toate cererile indicate în 
conținutul acesteia. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

     În atenția Autorității Naționale pentru Cetățenie 
 

Obligația ANC de a solicita relații de la orice autorități 
Stimate domnule ministru, 
Printre solicitanții redobândirii cetățeniei române se numără și cetățeni turci, descendenți de gradul II (copii sau nepoți) 

ai foștilor cetățeni români de origine turcă, care au emigrat în Turcia în perioada interbelică (anii 1930) din Dobrogea și 
Cadrilater. Emigrarea respectivilor cetățeni a fost reglementată de Convenția dintre România și Turcia, semnată la 4 
septembrie 1936. Această categorie de solicitanți poate apela la prevederile Articolului 10, alineatul 1 din Legea nr. 21/1991 
(republicată) cetățeniei române: „Cetățenia română se poate acorda și persoanelor care au pierdut această cetățenie, precum și 
descendenților acestora până la gradul II inclusiv și care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea 
domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător condițiile prevăzute la 
art. 8 alin. (1) lit. b)-e)”. 

În lista de Acte necesare în cazul Articolului 10 publicată pe website-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie se 
regăsește obligația ca solicitantul să prezinte o „dovadă scrisă privind data pierderii cetățeniei române” (document eliberat de 
misiunea diplomatică a României sau de Direcția Generală de Pașapoarte), sau certificatul de naturalizare/certificat doveditor 
de obținere a cetățeniei române, sau acte din care să rezulte data când petentul sau ascendenții petentului (părinți, bunici), foști 
cetățeni români, au emigrat din România (copie legalizată după pașaportul românesc cu viza de ieșire sau document de 
călătorie). În ultimul caz, este nevoie de extrase și copii ale documentelor din Arhivele Naționale ale României. 

De asemenea, Autoritatea Națională pentru Cetățenie are prin lege obligația ca, la data înregistrării dosarului de 
(re)dobândire a cetățeniei române și până la data introducerii lui la Comisie, să facă demersurile necesare pentru a verifica 
situația juridică a solicitantului: articolul 15, alineatul 2 din Legea Cetățeniei stipulează că „Președintele Comisiei, prin 
rezoluție, stabilește termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobândire a cetățeniei, dispunând totodată 
solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și e).” 

În aceste condiții, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 
• Obținerea de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie a avizelor din partea MAI, SRI și SIE sunt obligatorii în 

cazul fiecărui solicitant al cetățeniei române? 
• Prevederile Articolului 15, alineat 2 din Legea 21/1991 cetățeniei române pot fi extinse astfel încât Autoritatea 

Națională pentru Cetățenie să solicite direct de la alte instituții responsabile (de exemplu Ministerul Afacerilor Externe, 
Direcția Generală de Pașapoarte sau Arhivele Naționale) seria de acte care dovedesc îndeplinirea de către solicitant a 
condițiilor pentru acordarea cetățeniei române în forma cerută de lege? 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
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Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
 
Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 
Respectarea prevederilor de la articolul 23, punctul (11) din Legea Energiei Electrice și Gazelor Naturale nr. 123/2012 

Stimate domnule reședinte,  
În conformitate cu articolul 23, punctul (11) din Legea Energiei Electrice și Gazelor Naturale nr. 123/2012, Autoritatea 

Națională de Reglementare în Domeniul Energiei are următoarea obligația privind publicarea datelor de tranzacționare 
(inclusiv din contractele bilaterale încheiate între operatorii economici): 

“Datele agregate prevăzute la alin. (9) vor fi publicate de ANRE în termen de 30 de zile de la primirea acestora, cu 
respectarea confidențialității datelor sensibile comercial.” 

Astfel prevederile articolului 23 punctul (11) coroborate cu prevederile de la punctul (9) stabilesc obligația ANRE de a 
publica “Datele relevante cum sunt durata, regulile privind livrarea și decontarea, cantitatea, termenele de executare, prețurile 
tranzacției, mijloacele de identificare a clientului angro, cu privire la toate tranzacțiile din cadrul contractelor de furnizare de 
energie electrică și al instrumentelor derivate din domeniul energiei electrice încheiate cu clienți angro și cu operatori de 
transport și de sistem” la nivel agregat. 

Vă rugăm în acest sens să ne precizați secțiunea din cadrul site-ului ANRE în care au fost publicate aceste date agregate. 
În situația în care datele nu au fost publicate avem rugămintea să vă conformați legislației în vigoare cu celeritate și să îmi 
comunicați pe e-mail momentul publicării acestora pe site-ul ANRE. 

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 
Cu deosebită considerație și respect,      Deputat 

Cristina-Mădălina Prună 
*** 

 
 
 
 
 




