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I.SINTEZA LEGISLATIV Ă 

 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor  
(săptămâna 29 - 31 mai 2017) 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 29 mai 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole luni, 29 mai, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei (PL-x 267/2016) - lege organică; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European 
şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea 
Europeană - COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 
societăţilor (CCCTB) - COM(2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a 
societăţilor - COM(2016) 685 (PHCD 47/2017); 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767 
(PHCD 48/2017); 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice 
a deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34 (PHCD 49/2017); 

5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 50 /2017); 

6. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitatea publică de interes naţional 
a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii 
Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; 
Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara (Pl-x 434/2012) - lege ordinară; 

7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (Pl-x 
386/2014/2017) - lege organică; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România (PL-x 68/2016) - lege ordinară; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 455/2016) - lege ordinară; 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 
201/2017) - lege ordinară ; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor 
măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării 
Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017 (PL-x 202/2017) - lege ordinară; 

12. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996 (Pl-x 386/2014/2017) - lege organică. 
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*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 30 mai 
 
  

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 30 mai, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea 
Europeană - COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 
societăţilor (CCCTB) - COM(2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a 
societăţilor - COM(2016) 685 (PHCD 47/2017) – 219 voturi pentru 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM 
(2016)767 (PHCD 48/2017) – 225 voturi pentru 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice a 
deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34 (PHCD 49/2017) – 232 voturi pentru 

4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 50 /2017) – 237 voturi 
pentru 

5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România 
(PL-x 68/2016) - lege ordinară – 234 voturi pentru, 1 împotrivă 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 455/2016) - lege ordinară – 250 voturi pentru 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 201/2017) -
lege ordinară – 253 voturi pentru 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor 
măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare 
a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017 (PL-x 202/2017) - lege ordinară – 215 voturi pentru, 25 
împotrivă, 11 abţineri 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în 
România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 (PL-x 195/2017) -
 lege ordinară – 256 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 
2015 la Washington DC (PL-x 196/2017) - lege ordinară – 240 voturi pentru, 1 împotrivă, 16 abţineri 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate (PL-x 144/2014) - lege ordinară – 176 voturi pentru, 26 împotrivă, 59 abţineri 

12. Proiectul de Lege pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de 
învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării 
procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României (PL-x 47/2017) -lege ordinară – 262 voturi 
pentru 
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată (PL-x 499/2016) - lege 
ordinară – 267 voturi pentru 

14. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL-x 725/2010) - lege 
ordinară – 255 voturi pentru, 3 abţineri 

15. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitatea publică de interes 
naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din 
Munţii Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele 
Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara (Pl-x 434/2012) - lege ordinară – 195 voturi pentru, 
25, împotrivă, 44 abţineri, cu raport de respingere 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 
516/2016) - lege ordinară – 263 voturi pentru, cu raport de respingere 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor în sistemul sanitar din România (Pl-x 289/2016) - lege ordinară  - 199 voturi pentru, 60 împotrivă, 3 
abţineri, cu raport de respingere 

18. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 306/2015) - lege ordinară – 264 
voturi pentru, 1 abţinere, cu raport de respingere 

19. Legea pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996, reexaminată la cererea Preşedintelui 
României (Pl-x 386/2014/2017) - lege organică – 238 voturi pentru, 27 împotrivă, 2 abţineri 

20. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.291/2007 privind intrarea, staţionarea, 
desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României (PL-x 189/2017) - lege organică 
– 259 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri 

21. Legea pentru modificarea art.133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,reexaminată la cererea 
Preşedintelui României 
(Pl-x 615/2015/23.12.2015) - lege organică – 267 voturi pentru, 1 abţinere, cu raport de respingere 

22. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a 
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei 
(PL-x 267/2016) - lege organică – 166 voturi pentru, 19 împotrivă, 75 abţineri, cu raport de respingere 

23. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului (Pl-x 792/2015) - lege organică – 259 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri, cu 
raport de respingere. 

 
Camera Deputaţilor a respins solicitarea DNA cu privire la efectuarea urmăririi penale în cazul deputatului 

PSD Eugen Bejinariu, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârşirea 
infracţiunii de abuz în serviciu. În urma votului secret cu bile, 88 de deputaţi s-au pronunţat pentru, iar 183 împotrivă. 
S-au înregistrat 2 abţineri. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă 
la Camera Deputaților 

 
Sesiunea  februarie – iunie 2017* 

(Situaţia cuprinde datele la 31 mai 2017) 
 
                                                              
                                                                                                                                                                                                                
 

Totalul ini ţiativelor legislative     1008   

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793 

– înregistrate în luna ianuarie 2017 6 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017 209 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 358 

      396 

– votate  
 

     392  
129                  din care: - înaintate la Senat        25 

                            - în procedura de promulgare   38 

                            - promulgate** 112 

                            - respinse definitiv 217 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

– la vot final  2 

2) Se află în proces legislativ 620 
a) pe ordinea de zi 146 

b) la comisii  
 

454 

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

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

6 

3) Iniţiative clasate 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor  12 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

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

 
   Cele 392 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                       116 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
     76  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                         13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului  
                 27 proiecte de legi  
     276 propuneri legislative 
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          * Situaţia include şi ini ţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 

 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 127 legi, dintre care 13 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 112 din 
iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune. 

 
 
 

C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor  

Şedinţele din zilele de luni,29 și marți, 30 mai 20 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 161  

        din care: - în dezbatere 
159 

                       - la vot final 2 
  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          16               

21        

   - votate 19 
            din care: - la Senat   3 
                           - la promulgare 10 
                           - respinse definitiv   6 
   - la vot final 2 
 
 
 
 
     ▪ Cele 19 iniţiative legislative votate privesc: 
                  8 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                     din care: 
               4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                         2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                        2  proiecte de legi 
                11 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
 
 
 
proiecte d 
    opugi 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor   
(săptămâna 29 – 31 mai 2017) 

 
 
 

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

1.  PL-x 68/2016 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2015 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi art.27 alin.(1) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România  
 

2.  PL-x 144/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 pentru amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate  
 

3.  PL-x 47/2017 – Lege pentru stimularea personalului    de    cercetare,   dezvoltare și inovare din 
instituții de învățământ superior de stat și  unități  de  cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul 
național în vederea impulsionării procesului  de  dezvoltare  economico-socială şi culturală a 
României 
 

4.  Pl-x 386/2014/2017 - Lege pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

5.  PL-x 455/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru 
modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie  
 
 

6.  PL-x 201/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru 
modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe 
  

7.  PL-x 202/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2017 privind 
stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni 
anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti în perioada 6-9 octombrie 2017  
 

8.  PL-x 499/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea 
incapacităţii de plată  
 

9.  PL-x 189/2017 - Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.291/2007 privind intrarea, 
staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României  
 

10.  PL-x 725/2010 – Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului   nr.27/2010 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere  Senatului: 
 
 

1. PL-x 195/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii 
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 
şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016  
 

2. PL-x 196/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC  
 

3. Pl-x 615/2015/23.12.2015 – Proiect de Lege pentru modificarea art.133 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 
  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
Se comunică respingerea proiectului 
 

  
 
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 
 
 

1. Pl-x 434/2012 - Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de 
utilitatea publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-
Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; 
Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra 
Roşie - judeţul Hunedoara  
 

2. PL-x 516/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal  
 

3. PL-x 267/2016 – Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi 
punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei  
 

4. Pl-x 792/2015 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 

5. Pl-x 289/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România  
 

6. Pl-x 306/2015 - Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule  
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E.Stadiu proiectelor de legi cuprinse în  Programul  legislativ prioritar al  
Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 
(situaţie la data de 31 mai 2017) 

 
 

În şedinţa din data de 16 martie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative 
ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2017, care  cuprinde 118 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 57 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Camera decizională 
Proie
cte 

În 
procedur
ă 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
prim ă Cameră 
sesizată: 

 
4 
 

0 

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

 
0 
0 
0 

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

1 
1 
0 
2 

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

53 0 

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

9 
2
7 
0 

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

0 
0 
3 
1
4 

Total  0  

 
3
6 
  

 
2
1 
 

Total general: 57 0 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 

((ssii ttuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  3311  mmaaii    22001177))  
 

II ..  PPRROOII EECCTTEE  DDEE  LL EEGGII   AAFFLL AATTEE  ÎÎ NN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LL EEGGII SSLL AATTII VVĂĂ  LL AA  CCAAMM EERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢII LL OORR                                          

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

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



 
 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Cameră decizională: CD+Senat 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuție a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru 
șomaj pe anul 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

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

5 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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

7 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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



 
 

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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

 
 

9 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2014. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

10 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul 
sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte 
normative, intervențiile legislative vizând reglementarea 
modalității de plată a contribuției pentru medicamentele ce 
vor face obiectul contractului cost/volum/cost/volum-rezultat, 
incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri comune 
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără contribuție 
personală, pe baza prescripției medicale în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care 
se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, de 
către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a 
medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora. 

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 

11 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
 
TDR: 
22.09.2015 



 
 

Nr. 
crt 

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

12 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în 
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate 
structurile care au responsabilitatea gestionării și 
controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate 
pentru perioada de programare 2014-2020. S-au introdus 
prevederi noi care să asigure armonizarea reglementărilor 
legale naționale cu reglementările europene, în special în 
ceea ce privește măsurile pe care autoritățile naționale le 
întreprind în vederea combaterii fraudelor cu fonduri 
europene și protejării intereselor financiare ale Uniunii 
Europene, inclusiv pentru perioada de programare 2014-
2020. 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - BUG şi 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

13 

PLx  
511/2016 

 
L 

548/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor 
pentru bunuri imobile precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori.  
(poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Transpunerea prevederilor Directivei 2014/17/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor 
pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a 
Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului 
(UE) nr.1093/2010. Proiectul de lege reglementează, în 
principal, drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte 
contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, 
cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit 
garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte 
privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit 
de către creditorii non-financiari, anumite cerinţe 
prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi 
supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor care 
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, aspecte cu 
privire la furnizarea de servicii accesorii, modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010, educaţia financiară a consumatorilor, informaţii 
şi practici preliminare încheierii contractului de credit, 
informaţii şi drepturi privind contractele de credit, 
rambursarea anticipată, cerinţe referitoare la entităţile de 
recuperare creanţe, evaluarea bunului, servicii de consiliere. 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - BUG şi 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 



 
 

Nr. 
crt 

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

14 

PLx  
24/2017 

 
L 

550/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin 
accidente de vehicule şi de tramvaie. (poz. I-a-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea asigurării obligatorie de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule, 
precum şi a organizării şi funcţionării Biroului 
Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile 
legislative vizează reglementarea contractului de asigurare 
RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile 
generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA, 
modalitatea şi termenele de plată, în cazul în care se optează 
pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii 
prevăzute de lege. Totodată, proiectul prevede şi 
posibilitatea suspendării contractului RCA, la cererea 
asiguratului care a încheiat un astfel de contract pe perioada 
suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului, conform 
prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului. 

S - Adoptat pe 
22.12.2016 

CD - BUG, 
IND, JUR și 
TRSP  
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
16.02.2017 

15 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de urgență 
nr.40/2015. Principalele modificări vizează modalitatea de 
încheiere de către Ministerul Transporturilor a contractelor 
de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în 
cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de 
interes național în vederea furnizării de servicii de transport 
adecvate, precum și a compensației de serviciu public; 
reglementări privind veniturile, închirierea, cheltuielile 
pentru investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări ale 
infrastructurii feroviare publice, zona de siguranță și 
protecție, pentru administratorul infrastructurii feroviare; 
abrogarea art.40, deoarece nu mai este necesar în condițiile 
în care Regulamentul (CE) nr.1370 stabilește prevederi în 
acest sens. Reglementează modalitatea de plată a 
cheltuielilor aferente proiectelor de infrastructură de 
transport fazate din bugetul de stat. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD - BUG şi 
TRSP 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

16 

PLx  
143/2017 

 
L 

3/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. Măsurile vizează, în principal, 
susținerea mediului de afaceri prin încurajarea înființării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării 
activităților de inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea 
vânzărilor imobiliare, eliminarea inechităților privind plata 
contribuțiilor pentru toţi salariații din România, scutirea la 
plata impozitului pe venit pentru salariații sezonieri cu 
contract individual de muncă. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
16.03.2017 



 
 

Nr. 
crt 

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

17 
PLx  

191/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
national unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2015. (poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

18 PLx  
192/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2015. (poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

19 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului. (poz. I-a-30) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unui număr de 
cinci acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, 
în scopul transpunerii corecte şi complete a prevederilor 
Directivei 1997/7/CE a Parlamentului European şi 
Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999 privitor la 
anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţii 
conexe. 

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
12.03.2009 
 

20 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase 
şi pietrelor preţioase în România. (poz. I-a-29) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase 
din România, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia internă a 
prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 
serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce priveşte 
efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre 
preţioase. 

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

CD - Retrimis 
pe data de 
19.03.2013 la 
IND și JUR 
 pt. raport comun 

 
 

 
 
TDR: 
02.04.2013 
 



 
 

Nr. 
crt 

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

21 

PLx 
640/2015 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele 
măsuri pentru implementarea mecanismului de 
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor 
de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, 
inclusiv Planul naţional de investiţii.  
(poz. I-a-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului 
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie 
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul 
naţional de investiţii. 

S  - Adoptat pe 
05.10.2015 
CD -  Retrimis 
pe data de 
18.11.2015 la 
IND  
pt.raport 
suplimentar 
 

TDR: 
02.12.2015 

22 

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-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: 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 

23 

PLx 
213/2016 

 
L 

10/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea 
produselor şi garanţiile asociate acestora.  
(poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.449/2003, în sensul 
introducerii unor clarificări cu privire la definiţia 
consumatorului, a garanţiei comerciale, a garanţiei legale de 
conformitate şi a certificatului de garanţie. Scopul 
propunerii este de a îmbunătăţi reglementarea existentă în 
ceea ce priveşte obligaţiile comerciantului şi drepturile 
consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de 
folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea se 
pot returna, schimba cu un alt produs, sau schimba cu 
contravaloarea lor. 

S  - Adoptat pe 
19.04.2016 
CD -  IND  
pt.raport  
 

TDR: 
26.05.2016 

24 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în vederea 
deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a reducerii 
impactului financiar negativ asupra operatorilor economici 
afectaţi, a reducerii cantităţilor de deşeuri generate, precum 
şi a creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare a 
acestora prin extinderea răspunderii producătorilor asupra 
organizaţiilor colective de transfer, care preiau 
responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare pe 
fluxurile de deşeuri. 

S  - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD -  IND și  
MED   
pt.raport comun 
 

TDR: 
10.11.2016 



 
 

Nr. 
crt 

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

25 

PLx 
512/2016 

 
L 

553/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice. 
(poz. I-a-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
asupra domeniului achiziţiilor publice, astfel încât să fie 
eliminate sau modificate prevederile contradictorii legislaţiei 
europene în domeniul achiziţiilor publice, pentru a se evita 
declanşarea unor proceduri de infrigement asupra României. 
În acest sens, demersul normativ intervine asupra Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, Legii nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi asupra 
Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor. 

S  - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  IND și  
JUR   
pt.raport comun 
 

TDR: 
15.11.2016 

26 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2016 
 

Proiect de Lege privind suplimentele 
alimentare. (poz. I-a-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare. 

S  - Respins pe 
30.10.2012 
CD -  AGRI și 
SAN 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

27 

PLx 
23/2017 

 
L 

547/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010, în sensul 
consolidării cadrului legal, precum şi al întăririi capacităţii 
de control privind integritatea fondului forestier naţional, 
trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva 
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din lemnul forestier 
naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara 
acestuia. 

S  - Adoptat pe 
28.12.2016 
CD - AGRI și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 

28 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi 
înfiinţarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere 
(C.N.I.R.) ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, 
sub autoritarea Ministerului Transportului, de interes 
strategic național, în vederea dezvoltării pe termen lung a 
reţelei de transport TEN-T Centrală şi Globală, în 
conformitate cu obiectivele asumate faţă de Comisia 
Europeană. Totodată, se prevede modificarea și completarea 
unor acte normative cu relevanță în domeniu, și anume 
Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean și local, precum și Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

S  - Adoptat pe 
22.12.2016 
CD - TRSP și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 



 
 

Nr. 
crt 

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

29 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice.  
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

30 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului. (poz. 
I-a-34) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
TDR: 
10.12.2015 

31 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii 
atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce 
priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale, 
respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea 
veniturilor la Fondul pentru mediu. 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 



 
 

Nr. 
crt 

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

32 

PLx 
113/2017 

 
L 

579/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor. (poz. I-a-40) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea 
transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE, 
alături de eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor 
Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile 
cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de 
dezvoltare), de posibilitatea aplicării principiului „pl ăteşte 
pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale, acolo 
unde este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi al 
protecţiei mediului, precum şi de introducerea de obligaţii 
etapizate privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv 
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 
umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui 
alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele cărora 
sunt emise autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute 
la îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase 
provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări. Totodată 
proiectul vizează transpunerea Directivei (UE) 2015/1127. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
02.03.2017 

33 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor natural protejate.  
(poz. I-a-39) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 
ariilor naturale protejate, respectiv, suspendarea aplicării 
prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 
şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
până la data de 1 mai 2017, ca urmare a neadoptării actului 
normativ prevăzut la art.3 alin.(2) din respectiva lege, care 
ar fi trebuit să reglementeze structura organizatorică, 
atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
16.03.2017 

34 

PLx 
186/2017 

 
L 

62/20177 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi 
a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior. 
(poz. II-29) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii nr.279/2005, în sensul că angajatorul care 
încheie un contract de ucenicie, pe toată perioada derulării 
acestuia, beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de 
1125 lei/lună (echivalentul în lei a 250 de euro/lună), bani 
proveniţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi 
din fonduri europene structurale de investiţii – asistenţă 
financiară nerambursabilă acordată României. 

S  - Adoptat pe 
02.05.2017 
CD  -  MUN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
23.05.2017 



 
 

Nr. 
crt 
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35 

PLx 
115/2017 

 
L 

587/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru 
completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, precum şi 
pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea 
unor măsuri bugetare. (poz. I-a-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Decontarea integrală a abonamentelor de transport emise de 
operatorii de transport rutier pentru facilitățile de transport 
acordate elevilor prevăzute la alin.3 al art.84 din Legea 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  INV și 
TRSP 
pt. raport comun 

TDR: 
02.03.2017 

36 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, taxele judiciare de timbru, în 
Nota de fundamentare arătându-se că modificările cadrului 
legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea 
Codului de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea urgentă 
a legislaţiei în materia taxelor judiciare de timbru, care 
trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului 
civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru 
asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, 
pregatirea personalului din sistemul justiţiei  etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

CD - Retrimis 
pe data de 
27.02.2017 la 
JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
 
TDR: 
17.03.2017 
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Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-b-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

CD -  Adoptat pe 
07.03.2017 
S  -  Inv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
04.04.2017 



 
 

Nr. 
crt 

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

2 

PLx 
324/2016 

 
L 

259/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea 
anexei la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-
2018 a unor măsuri de protecţie socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza 
planurilor de disponibilizare, precum şi alte 
măsuri. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Instituirea derogării de la prevederile art.10 din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/2013, în sensul acordării 
venitului lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2013 şi persoanelor 
disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului 
S.A., precum şi completarea Listei operatorilor 
economici pentru care planul de disponibilizare se 
întocmeşte pentru reducerea activităţii, cu două noi 
puncte, pct.3 şi 4, în care sunt nominalizaţi doi operatori 
economici, respectiv: Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara S.A. şi Compania Naţională a Uraniului S.A. 
Bucureşti 

S  - Adoptată pe 
05.09.2016 
CD  -  Adoptată pe 
16.05.2017 
 

La promulgare 
din data de 
24.05.2017 

3 

PLx 
9/2017 

 
L 

50/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale 
de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor 
Interne. (poz. I-b-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
Generale de Protecţie Internă, ca structură specializată 
cu atribuții în domeniul securității naționale, în 
subordinea  Ministerului Afacerilor Interne, cu 
personalitate juridică, urmând a se desființa 
Departamentul de Informații și Protecție Internă. 

CD -  Adoptată pe 
14.03.2017 
S - Adoptată pe 
15.05.2017 
 

La promulgare 
din data de 
24.05.2017 

4 

PLx 
134/2017 

 
L 

636/2016 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea 
prevederilor art.23 alin.23 alin.(1) lit.c) din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. (poz. I-a-38) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea până la data de 25 aprilie 2017 a 
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, referitoare la 
interzicerea păşunatului animalelor domestice în teren 
agricol între 6 decembrie - 24 aprilie. 

S  - Adoptată pe 
13.02.2017 
CD - Adoptată pe 
16.05.2017 
 

La promulgare 
din data de 
24.05.2017 

5 

PLx 
455/2016 

 
L 

543/2016 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere 
de protecţie. (poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abrogarea procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică în vederea realizării perdelelor 
forestiere prevăzută de Legea nr.289/2002, urmând ca 
aceasta să se realizeze potrivit prevederilor Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
10.10.2016 
CD -  Adoptată pe 
30.05.2017 

 



 
 

Nr. 
crt 

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

6 

PLx 
321/2016 

 
L 

581/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea 
Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 
III-a - zone protejate. (poz. I-b-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - 
zone protejate, în vederea corelării acesteia cu legislația 
în domeniu și a creării unui cadru unitar a ariilor 
naturale protejate, la care să aibă acces în mod facil toți 
factorii interesați, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României și care derivă din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene și a 
evitării eventualelor sancțiuni de ordin financiar ca 
urmare a neîndeplinirii acestor obligații. 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 
S  - Adoptată pe 
20.03.2017 
 

Legea nr. 
60/2017 

7 

PLx 
136/2017 

 
L 

644/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în 
vederea implementării programului "Prima 
casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
la nivelul administraţiei publice centrale.  
(poz. I-a-36) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2009. Intervenţiile 
legislative vizează definirea noţiunii de locuinţă nouă în 
sensul programului „Prima casă”, introducerii unei 
garanţii diferenţiate la creditele destinate achiziţiei de 
locuinţe, al introducerii unei modificări cu privire la 
opţiunea finanţatorilor de a reutiliza plafonul de 50% 
din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul 
Programului. 

S  - Adoptată pe 
13.02.2017 
CD - Adoptată pe 
21.03.2017 
 

Legea nr. 
62/2017 

8 

PLx 
461/2016 

 
L 

424/2016 

Lege pentru modificarea şi completarea art.1 
din Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare.  (poz. I-a-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004, 
introducând printre beneficiarii stimulării financiare 
personalul care gestionează fonduri comunitare şi 
personalul de specialitate care îndeplineşte efectiv 
atribuţii de gestionare a fondurilor alocate prin Fondul 
pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru 
Securitate Internă. 

S  - Adoptată pe 
11.04.2016 
CD - Adoptată pe 
28.03.2017 

Legea nr. 
77/2017 

9 

PLx 
122/2017 

 
L 

631/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice 
centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art.136 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale, prorogarea termenului prevăzut la 
art.36 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

S  - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

Legea nr. 
80/2017 



 
 

Nr. 
crt 

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

10 

PLx  
133/2017 

 
L 

634/2016 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal. (poz. I-a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, a Legii 
nr.207/2015, precum şi a altor acte normative specifice, 
în scopul reglementării unor măsuri financiar-fiscale, cu 
impact direct asupra flexibilizării mijloacelor de plată şi 
al îmbunătăţirii transparenţei bugetare. 

S - Adoptată pe 
13.02.2017 

CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

Legea nr. 
82/2017 

11 

PLx 
146/2017 

 
L 

9/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi 
a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii.   
(poz. I-a-37)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, urmărindu-se sprijinirea dezvoltării 
investițiilor, reducerea mecanismelor de dezvoltare 
necontrolată a localităților, precum și eliminarea 
disfuncționalităților existente la nivelul autorităților 
administrației publice responsabile cu autorizarea 
construcțiilor. 

S  - Adoptată pe 
20.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

Legea nr. 
86/2017 

12 

PLx 
460/2016 

 
L 

431/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului 
maritim. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului normativ pentru amenajarea 
spaţiului maritim, urmărind promovarea creşterii 
durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a 
zonelor marine şi a utilizării durabile a resurselor 
marine. 

S - Adoptată pe 
10.10.2016 
CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

Legea nr. 
88.2017 

13 

PLx 
117/2017 

 
L 

589/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea 
Programului pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
(poz. I-a-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, ce se va desfăşura pe 
durata anului şcolar 2016-2017, în vederea asigurării 
accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor 
copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă 
sau de situaţia socio-economică. 

S - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD -  Adoptată pe 
11.04.2017  

Legea nr. 
92/2017 



 
 

Nr. 
crt 

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

14 

PLx 
154/2017 

 
L 

56/2017 

Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(Cel de-al doilea împrumut pentru politici de 
dezvoltare privind eficientizarea finanţelor 
publice şi creşterea economică) dintre România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 
decembrie 2016. (poz. I-a-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de împrumut (cel de-al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare privind 
eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică), 
în valoare de 500 milioane de euro. Măsurile de reformă 
asociate acestuia se referă, în principal, la 
îmbunătățirea administrării datoriei publice 
guvernamentale, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor 
publice și a managementului și performanțelor 
întreprinderilor de stat, precum și la îmbunătățirea 
pieței de energie și a pieței de capital, precum și a 
cadastrului. 

CD -  Adoptată pe 
21.03.2017 
S  - Adoptată pe 
18.04.2017 
 
 

Legea nr. 
102/2017 

15 

PLx 
141/2017 

 
L 

645/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea 
unor termene, instituirea unor noi termene, 
privind unele măsuri pentru finalizarea 
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 
privind reforma sistemulu judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin 
Legea nr.205/2006, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-35) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, 
stabilirea unor măsuri pentru finalizarea acţiunilor 
pentru activităţile cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului 
judiciar, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi 
modificarea unor acte normative, intervenţiile legislative 
vizând evitarea unor blocaje care ar putea să apară în 
mai multe domenii, cauzate de imposibilitatea 
îndeplinirii la timp a unor obligaţii instituite prin 
respectivele acte normative. 

S - Adoptată pe 
20.02.2017 

CD - Adoptată pe 
25.04.2017 

Legea nr. 
111/2017 



 
 

Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
526/2016 

 
L 

438/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul străinilor. 
(poz. I-a-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul străinilor, cu scopul de a crea un cadru 
legislativ mai clar şi de a oferi posibilitatea gestionării 
eficiente a migraţiei, azilului şi angajării în muncă a 
străinilor. Se urmăreşte, în principal, transpunerea 
parţială în legislaţia internă a Directivei 2014/36/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere 
a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării unui loc 
de muncă în calitate de lucrători sezonieri, precum şi a 
Directivei 2014/66/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare 
şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul 
unui transfer în cadrul aceleiaşi companii. 

S  - Adoptată pe 
01.11.2016 
CD  -  Adoptată pe 
25.04.2017 

Legea nr. 
116/2017 

17 

PLx 
476/2016 

 
L 

375/2016 

Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului. (poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002, în sensul 
punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu Deciziile 
Curţii Constituţionale nr.172 și 244 din 24 martie 2016 
şi, respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi armonizarea şi 
dezvoltarea carierei poliţistului, prin crearea unui cadru 
legislativ îmbunătăţit care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă în domeniu. Soluţiile 
propuse vizează stabilirea tipologiei şi duratei cursurilor 
de carieră, modificarea şi suspendarea raportului de 
serviciu al poliţistului precum şi ocuparea posturilor 
vacante 

S  - Adoptată pe 
17.10.2016 

CD  -  Adoptată pe 
03.05.2017 

Legea nr. 
118/2017 

18 

PLx 
112/2017 

 
L 

576/2016 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli.  
(poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010, în sensul includerii preşcolarilor 
din grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu 
program normal de 4 ore în grupul ţintă de beneficiari ai 
distribuţiei gratuite de fructe. 

S  - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD - Adoptată pe 
03.05.2017 
  
 

Legea nr. 
121/2017 

19 

PLx 
317/2016 

 
L 

237/2016 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificările propuse vizează transpunerea Directivei 
2014/60/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale 
care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr.1024/2012 
(Reformare), publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr.L147/24 din 
12.06.2015. 

S - Adoptată pe 
28.06.2016 

CD - Adoptată pe 
03.05.2017 
 

Legea nr. 
123/2017 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
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PLx  
174/2017 

 
L 

33/2017 

Lege privind aprobarea participării României 
ca membru asociat la Proiectul BEPS-Erodarea 
bazei de impozitare şi transferul profiturilor-
iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 
parte. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea participării României ca membru asociat la 
Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi 
transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 

S  - Adoptată pe 
03.04.2017 
CD -  Adoptată  pe 
03.05.2017 
 

Legea nr. 
124/2017 

21 

PLx  
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor , precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism. (poz. I-a-4) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe 
25.02.2014 

CD - Adoptată pe 
16.05.2017  

Legea nr. 
125/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

 
CAE 

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

Camerei Deputaţilor 
( la data de 31 mai 2017 ) 

 
                             

I.  În perioada   29  –  31 mai 2017  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 14 avize. 

 

Cele 12 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

5    
6 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

2 
0     

10 
0    

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 441 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 74 pentru raport 
suplimentar.   

                                                                                                                                                                                           
La comisii se află  27  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2017.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  412  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 328 

♦ rapoarte suplimentare 61 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 23 

TOTAL     412 

 
 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
     

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  29 – 31 mai 2017 

 
 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
Plx.442/2016 

Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în 
favoarea pensionarilor cu venituri reduse – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.05.2017 
Raport de respingere 

(322/R din 30.05.2017) 

2 

 
Plx.459/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 

502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) 

27 parlam. 
respinsă 
de Senat 

30.05.2017 
Raport de respingere 

(75/RS din 31.05.2017) 

3 

 
Plx.385/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 - Codul fiscal – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

160 
parlam. 

respins de 
Senat 

30.05.2017 
Raport de respingere 

(328/R din 31.05.2017) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
Plx.167/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

6 parlam.  30.05.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(326/R din 31.05.2017) 

2 

 
Plx.379/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 
din 31.08.2011 privind transporturile rutiere – raport comun cu 
comisia pentru transporturi 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.09.2016 
Raport de respingere 

(327/R din 31.05.2017) 

 
 
 



III. Comisia pentru transporturi şi infrastructur ă 
 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
Plx.379/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 
din 31.08.2011 privind transporturile rutiere – raport comun cu 
comisia pentru industrii 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.05.2017 
Raport de respingere 

(327/R din 31.05.2017) 

 
IV. Comisia pentru agricultur ă, silvicultur ă, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
 
PLx.270/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu comisiile 
pentru muncă și mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(494/RS din 
31.05.2017) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
Plx.386/2014/
2017 

Reexaminare - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii locuinţei nr.114/1996 – raport comun cu comisia 
juridică 

15 parlam. 
adoptată 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de adoptare 

(319/R din 26.05.2017) 

2 

 
PLx.645/2013 

Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru 
elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial 
– raport comun cu comisia pentru invățământ 

84 parlam. 
respinsă 
de Senat 

13.09.2015 
Raport de respingere 

(320/R din 30.05.2017) 

3 

 
 
Plx.183/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – 
raport comun cu comisia IT 

Guvern  23.05.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(321/R din 30.05.2017) 



4 

 
Plx.385/2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 - Codul fiscal – raport comun cu comisia pentru buget 

160 
parlam. 

respins de 
Senat 

30.05.2017 
Raport de respingere 

(328/R din 31.05.2017) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
 
PLx.270/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu comisiile 
pentru agricultură și muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(494/RS din 
31.05.2017) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
Plx.442/2016 

Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în 
favoarea pensionarilor cu venituri reduse – raport comun cu comisia 
pentru buget 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.05.2017 
Raport de respingere 

(322/R din 30.05.2017) 

2 

 
 
PLx.270/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu comisiile 
pentru agricultură și mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
16.05.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(494/RS din 
31.05.2017) 

 
VIII. Comisia pentru înv ăţământ, ştiin ţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.645/2013 

Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru 
elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial 
– raport comun cu comisia pentru administrație 

84 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.05.2017 
Raport de respingere 

(320/R din 30.05.2017) 



2 

 
Plx.409/2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE 

-  raport comun cu comisia pentru cultură 

19 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.04.2015 
Raport de respingere 

(325/R din 30.05.2017) 

 
IX. Comisia pentru cultur ă, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
PLx.77/2017 

Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu-
Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, 
de către Ministerul Culturii 

26 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare 
(323/R din 30.05.2017) 

2 

 
Plx.177/2017 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 

din 11 iulie 2002 a audiovizualului 
17 parlam. 23.05.2017 

Raport de respingere 
(324/R din 30.05.2017) 

3 

 
Plx.409/2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE 

-  raport comun cu comisia pentru învățământ 

19 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.05.2017 
Raport de respingere 

(325/R din 30.05.2017) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunit ăţi 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
 
PLx.195/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi 
activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi 
respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 

Guvern 22.05.2017 
Raport de adoptare 

(317/R din 26.05.2017) 

2 

 
PLx.196/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea 
cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 
5 octombrie 2015 la Washington DC 

Guvern 23.05.2017 
Raport de adoptare 

(318/R din 26.05.2017) 

3 

 
Plx.386/2014/
2017 

Reexaminare - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii locuinţei nr.114/1996 – raport comun cu comisia 
pentru administrație 

15 parlam. 
adoptată 
de Senat 

22.05.2017 
Raport de adoptare 

(319/R din 26.05.2017) 

 



XI. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
 
Plx.183/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – 
raport comun cu comisia pentru administrație 

Guvern  10.05.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(321/R din 30.05.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Na ţional Liberal  

 
 
 
 
 
� Declarații politice 
 

 
Discriminarea transformă persoanele cu dizabilităţi în persoane cu handicap 

 
 
 La data de 31 decembrie 2016, în România erau înregistrate 786.546 de persoane cu dizabilităţi, ceea ce 
reprezintă un procent de 3,45% din populaţia ţării.  
 Printre aceştia sunt numeroase persoane cu un handicap fizic sau somatic care ar putea să lucreze şi chiar îşi 
doresc acest lucru, numai că prejudecăţile şi lipsa rigurozităţii în aplicarea legii îi transformă din persoane cu 
dizabilităţi în persoane cu handicap.  
 România este membră cu drepturi depline a Uniunii Europene de 10 ani şi la noi în ţară se aplică legislaţia 
europeană de incluziune şi protecţie a persoanelor cu dizabilităţi. Din păcate însă, doar declarativ aplicăm această 
lege pentru că angajatorii se feresc de această categorie a populaţiei şi refuză să o angajeze.  
 La nivel naţional nu există date statistice clare şi mai ales reale ale numărului de persoane cu dizabilităţi care 
sunt angajate. 
 În România există o falsă implicare a autorităţilor în ceea ce priveşte integrarea persoanelor cu dizabilităţi şi 
acest lucru se vede chiar de la intrarea într-o societate. Prin lege, doar instituţiile de stat sunt obligate să fie dotate cu 
rampe pentru accestul persoanelor cu dizabilităţi motorii dar, daţi-mi voie să vă spun că există şi persoane cu alt tip 
de dizabilităţi, de exemplu auditive sau vizuale. Prin simpla montare a unui covor tactil şi a unor plăcuţe, le-am uşura 
aceastora viaţa şi accesul în instituţiile publice.  
 Deşi handicapul nu este cauzat de boala în sine, ci de interacţiunea dintre individ şi societate, deficienţa sau 
dizabilitatea sunt cele care contează în cea mai mare măsură. Cunoştinţele sau experienţa candidaţilor nu mai 
contează şi nu pot influenţa decât într-un procent nesemnificativ opinia angajatorului. 
 Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au 
obligaţia de a încadra persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de salariaţi.  
 Legea 448 din 2006 republicată în 2008  se rezumă la două posibilităţi în cazul în care angajatorul nu face 
acest lucru: plata lunară către bugetul de stat a unei sume reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajate persoane cu handicap. Cea de-a doua opţiune este 
achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu 
suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute de lege. 
 Prin urmare, legislaţia în vigoare favorizează angajatorii care refuză încadrarea unor persoane cu dizabilităţi 
prin oferirea de opţiuni. 
 Stimaţi colegi, ţin să vă reamintesc că acestor angajatori li se oferă legal o portiţă de scăpare şi astfel 
persoanele care au o dizabilitate sunt transformate în persoane cu handicap chiar din cauza “scăpărilor legale”.  
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 Cunosc persoane care s-au născut cu o dizabilitate de ordin fizic dar acest lucru nu le-a împiedicat să înveţe 
mai multe limbi străine şi să devină absolventi ai unei universităţi. Cu toate acestea, le-a împiedicat să se integreze în 
societate, să obţină un loc de muncă decent şi să se întreţină din punct de vedere material, degrevând astfel statul de 
importante cheltuieli anuale.  
Prin atitudinea de care dau dovadă o mare parte dintre angajatorii din România persoanele cu dizabiltăţi sunt 
transformate în persoane cu handicap.  
 În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, notiunea de  dizabilitate este definită drept  “Deficienţa 
senzorială, motorie, mintală sau orice altă infirmitate a unei persoane. În ciuda acestor deficienţe, aceste persoane 
sunt capabile să faca ceva util societăţii, fie  singure , fie asistate…” 
 Cred că ar trebui să ne aplecăm mai atent asupra problemelor acestei categorii de persoane şi să nu le 
excludem din viaţa activă pentru că pot contribui pozitiv şi  din punct de vedere economic la bugetul de stat.  
 Putem transforma aceste persoane din  “asistate financiar” în contributori activi. Nu putem să-i discriminăm 
în continuare pentru că o mare parte dintre ei chiar îşi doresc să fie integraţi activ pe piaţa muncii.  
 Împreună, trebuie să trecem în revistă legislaţia în vigoare şi să găsim soluţii viabile pentru a rezolva această 
problemă. Trebuie revizuite comisiile şi comitetele care au ca obiect de activitate reintegrarea persoanelor cu 
dizabilităţi, dar care nu au proceduri clare. Astfel se ajunge la situaţii în care două persoane cu handicap similar sunt 
încadrate în grad diferit de handicap sau persoane cu o invaliditate permanentă sunt evaluate periodic de membrii 
comisiei care nu fac altceva decât să constate că invaliditatea nu este reversibilă.  
Trebuie să venim cu soluţii concrete pentru cei care doresc cu adevărat să muncească, să fie parte activă a societăţii 
româneşti. Suntem datori să evaluăm legislaţia de care dispunem şi să amendăm normativele care pot face diferenţa 
şi care pot astfel să elimine discriminarea care se practică în acest moment.  

 
Deputat 

Viorica Cherecheș 
*** 

 
 

„Mai îndr ăzneşti să crezi în PSD?” 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
În anul 2016, cu un slogan bine şlefuit de experţi străini în comunicare – Îndrăzneşte să crezi în România – 

alianţa PSD-ALDE reuşea să zmulgă încrederea românilor şi să le obţină votul minţindu-i că vor investi în România, 
în modernizarea ei, că îi vor scoate pe români din sărăcie. Alegerile au trecut, promisiunile s-au uitat, iar românii nu 
mai îndrăznesc să mai creadă în nimic! O altă iluzie politică marca PSD, o altă minciună devoalată de realitate, în 
care râurile de lapte şi miere s-au tranformat deja în regrete şi dezamăgiri, lucru reflectat cu maximă claritate de 
faptul că majoritatea românilor cred că România se îndreaptă în direcţia greşită, în direcţia traiului pe datorie şi a 
vulnerabilizării locurilor de muncă, în direcţia amânării sine die a proiectelor pentru România. 

Stimaţi colegi. Orice guvern, după învestitură, are nevoie măcar de o lună până să se organizeze, până să se 
aşeze şi să înceapă munca în folosul celor care le-a acordat încrederea. Este vorba de aşa-numita „lună de miere” 
pentru orice guvern, în care nimeni nu îl critică, pentru că este la început. Lumea aşteaptă să îl vadă la lucru. În cazul 
Guvernului Grindeanu nu poate fi vorba despre o perioadă de acomodare, de organizare şi de numire a oamenilor din 
partid în funcţiile publice, pentru că 90% din oamenii PSD şi ai lui Ponta au rămas la guvernare şi după ce Ponta a 
demisionat în anul 2015. Ponta a plecat, PSD a rămas la guvernare prin conducerea funcţiilor cheie ale statului 
român. Ştim cu toţii că în afara domnului Cioloş şi a miniştrilor, toate eşaloanele secunde din administraţia centrală şi 
structurile deconcentrate au fost şi continuă să fie conduse de membri de partid ai PSD. Aşadar, nu putem vorbi 
despre discontinuitatea PSD la guvernare şi nici Dragnea sau Grindeanu nu se pot plânge de greaua moştenire, pentru 
că moştenirea ar fi lăsată chiar de membrii lor de partid. Paradoxul este acela că, nici nu a trecut o lună de guvernare 
şi acest guvern a scos în stradă sute de mii de oameni pentru o ordonanţă, iar, prin legea salarizării am convingerea că 
oamenii vor ieşi din nou în stradă! 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  17 - 2017  
Săptămâna 29 – 31 mai 2017  

 

 

37 
 

De la învestitura Guvernului Dragnea-Grindeanu au trecut nu o lună, nu două luni, ci ne apropiem de 
împlinirea unei jumătăţi de an, iar singurele mari realizări ale guvernului PSD-ALDE se pot rezuma la încercările 
liderilor de a-şi rezolva propriile probleme, propriile interese. În rest, zero! Zero fonduri europene! Zero investiţii 
publice finanţate de la bugetul de stat! Zero proiecte noi de investiţii în infrastructură! Minus încasări la bugetul de 
stat, deşi „economia duduie”! Minus la puterea de cumpărare a populaţiei! Minus locuri de muncă noi în Bucovina! 
Minus pe linie în ceea ce înseamnă sprijin pentru mediul de afaceri din România. Singurul plus pe care s-ar putea să-l 
aibă va fi acela al oamenilor daţi afară din administraţia publică locală, pentru că bugetele de salarii nu le mai pot 
onora lefurile. Oricât şi-ar dori şi oricât s-ar strădui Dragnea şi Grindeanu să spunem că lucrurile nu stau fix aşa, nu 
mai pot ascunde în nici un fel situaţia reală din economie şi din societate. 

Stimaţi colegi. Incompetenţa Guvernului Dragnea-Grindeanu s-a văzut cu ochiul liber săptămâna trecută, 
atunci când, cei doi prim-miniştri, însoţiţi de un ministru tare nepriceput al transporturilor, au făcut din închirierea, nu 
din cumpărarea, unei aeronave care să deservească Compania Tarom, o adevărată sărbătoare naţională! Avioane 
militare, televiziuni, pleiadă mare de oameni, flori, copii şi covoare roşii pentru nimic! Aşadar, Guvernul PSD-ALDE 
atâta poate! Singurul lucru pe care îl poate face este să închirieze, nu să cumpere, două avioane pentru o companie 
care are grave probleme structurale, pentru o companie care a ajuns ultima în topul companiilor care transportă 
călători în şi din România. După 5 luni de Guvernare, PSD-ALDE a închiriat un avion! 

Sceneta de prost gust cu primirea oficială a unui avion închiriat este numai o parte a incompetenţei vădite a 
Guvernului PSD-ALDE!  Dacă vreţi să avem o imagine mult mai completă a dispreţului şi nepriceperii acestui 
guvern, atunci ar trebui să ne uităm la modul în care acesta tratează dezvoltarea infrastructurii de transport rutier. 
Noi, la Suceava, avem cel mai bun gospodar în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, care nu aşteaptă milă de 
la Bucureşti şi a demarat deja din resursele noastre, puţine, locale, şi din împrumuturi, extinderea capacităţii 
Aeroportului de la Suceava. Noi o să o facem! Pentru că vrem şi pentru că ne-am asumat  acest lucru în faţa 
oamenilor! 

Aşadar, dacă vrei, poţi! Guvernul Dragnea-Grindeanu nici nu vrea şi nici nu poate! Dacă cei doi se lăudau la 
începutul anului că vor atrage de la Comisia Europeană peste 21 de miliarde lei din fonduri gratuite, pe care le vor 
revărsa apoi în lucrări de infrastructură şi de modernizare a României, acum constatăm cu toţii că autoritatea de 
management pentru proiecte mari, pentru proiecte de infrastructură, nu este nici acreditată şi nici nu se trage vreo 
speranţă că va fi acreditată acest an. Deci – zero autostrăzi, zero drumuri moderne! 

Atunci când l-am interpelat pe ministrul transporturilor pe tema proiectelor asumate care ar fi trebuit să lege 
Bucovina de Bucureşti şi de Transilvania, aceasta aproape că m-a certat, că să am răbdare că vor construi în acest an 
cât nu s-a construit în 27 de ani! Nimeni nu-i ceruse să facă într-un an ceea ce n-au fost în stare guvernele din 
perioada ultimilor 3 decenii. Însă, domnia sa a reuşit să se remarce prin NIMIC şi, mai mult, a reuşit să îngroape 
proiectele de infrastructură rutieră care trebuiau să înceapă în acest an. Păcat că oamenii au îndrăznit să creadă în 
PSD! 

Deputat 
Ioan Balan 

 
 

*** 
 

„Politicile româneşti de asistenţă socială – statul dispreţuitor!” 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Anual, de la bugetul general consolidat al statului român se cheltuiesc zeci de miliarde de lei pentru 
programe de asistenţă socială, pentru politici şi măsuri cu caracter de redistribuire, în vederea sprijinirii celor care nu 
pot să fie ca noi. Dacă ne uităm la dimensiunea Produsului Intern Brut al României, încă destul de mică, şi la nivelul 
veniturilor bugetare modeste, am putea să afirmăm fără nici un risc faptul că România are cea mai mare grijă din 
Uniunea Europeană de cei aflaţi în risc social, faţă de cei care suferă şi trebuie ajutaţi. Dar, oare chiar aş stau lucrurile 
în realitate!? Pentru cei care se fac că nu văd sau chiar nu vor să vadă, lucrurile stau chiar pe invers! Mai precis, 
persoanele cu handicap cele care ar trebui să beneficieze de resursele financiare din domeniul asistenţei sociale sunt 
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şi cele care profită cel mai puţin de grija statului! Anual se scurg din buget miliarde de lei către politici şi programe 
care nu au nici o legătură cu ideea de asistenţă socială şi protecţie a celor neputincioşi! 

Zilele trecute o parte dintre părinţii copiilor născuţi diferit de noi, protestau şi îşi strigau disperaţi durerea în 
stradă, deoarece copii lor nu pot merge la şcoală! Ştie oare Guvernul că jumătate dintre copiii cu handicap sunt 
analfabeţi, deoarece şcoala nu-i primeşte, iar infrastructura şcolară este o capcană chiar şi pentru copiii născuţi 
normal, dar apoi pentru cei născuţi cu handicap!  

Mai mult, vorbim despre proteste mai degrabă ale părinţilor, adică ale acelor copii care au părinţi care şi-au 
sacrificat întreaga viaţă pentru ei. Dar despre cei care nu au părinţi şi se află în „grija” instituţiilor statului ce să mai 
vorbim? Ei sunt trataţi de statul român ca o povară greu de purtat. De aceea, micuţii sunt încartiruiţi în centrele de 
protecţie ca în adevărate lagăre de concentrare! Nu vă speriaţi şi nici nu vă deranjaţi prea tare de duritatea cuvintelor 
mele! Multe centre pentru copiii cu handicap chiar asta sunt! Cifrele vorbesc de la sine! În ultimii ani, sute de copii 
cu handicap din centrele de plasament au murit de foame şi din absenţa medicamentelor necesare tratării bolilor de 
care suferă! Este oare suficient acest lucru pentru a înţelege dispreţul pe care statul român îl are pentru persoanele cu 
handicap! Cu puteţi dumneavoastră numi un stat în care copiii mor şi nu accidental, ci de foame, deşi se cheltuiesc 
miliarde în numele lor, dar nu pentru ei! 
 Apoi, ştiţi foarte bine că sprijinul financiar faţă de persoanele cu handicap este derizoriu, deşi toată lumea 
ştie că nevoile lor medicale, nevoile lor de subzistenţă, de supravieţuire, sunt mult mai costisitoare decât ale noastre, 
ale celor normali! Chiar dacă toţi oamenii politici plâng cu ipocrizie de suferinţa persoanelor cu handicap, ori de câte 
ori a existat o propunere financiară pentru o mai bună îngrijire a acestora, imediat a venit scuza crudă că nu sunt 
resurse bugetare şi că s-ar afecta echilibrele macroeconomice! 
 Am observat că, în urmă cu doar câteva săptămâni, ministrul muncii se lăuda şi se bătea cu cărămida în piept 
că va ţinti politicile de asistenţă socială! Nu am mai auzit de atunci nici măcar un zgomot pe această temă, pentru că 
domnia sa ştie că banii pentru asistenţa socială se scurg, în principal, către obiective politice, către scopuri electorale 
şi, dacă mai rămâne ceva, se mai redistribuie şi către persoanele aflate în suferinţă.  
 Stimaţi colegi. Observând dispreţul deosebit al statului român faţă de persoanele cu handicap, am decis să mă 
ocup, personal, cu instrumentele pe care le am la îndemână ca parlamentar, şi să reformez din temelii ceea ce 
înseamnă asistenţa socială a persoanelor cu handicap. Am toată convingerea că cei mai mulţi veţi fi alături de mine şi 
mă veţi susţine ca banii plătiţi de contribuabilii români în scopul protecţiei persoanelor bolnave, a celor aflate în 
suferinţă, să ajungă la ei şi nu în pixul oamenilor politici care tratează electoral orice politică a statului. Până nu 
rezolvăm problema îngrijirii adecvate a persoanelor cu handicap, consider că nu ar trebui să fim aşa de mândri că 
suntem membri ai Uniunii Europene, pentru că nu suntem demni de un asemenea statut! 

 
 

Deputat 
Claudiu Răcuci 

 
 

*** 
 

Restituirea timbrului de mediu se face cu casa închisă! 
 

 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,   
 Deşi a fost declarat ilegal încă de anul trecut, printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi, în cele 
din urmă, eliminat din procedurile birocratice de înmatriculare a autovehiculelor, după intrarea în vigoare a Legii 
nr.1/2017, timbrul de mediu, reglementat anterior prin OUG 9/2013, nu se mai încasează începând cu luna februarie 
a acestui an, dar nici nu se restituie celor care l-au achitat. 
 Chiar dacă prevederile actului normativ citat produc efecte doar pentru viitor, procedura de recuperare a 
contravalorii acestei taxe către contribuabilii cărora le-a fost percepută abuziv bate pasul pe loc, deşi instanţele de 
contencios administrativ şi fiscal din întreaga ţară au obligat prin sentinţe definitive şi irevocabile Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală şi Administraţia Fondului pentru Mediu la restituirea acestora. 
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 Decizia înaltei instanţe europene nu reprezintă o premieră în ceea ce priveşte denunţarea unor practici de 
suprataxare abuzivă a înmatriculării autovehiculelor, guvernele României perseverând şi „performând” chiar în 
ultimul deceniu  la acest capitol. 
 Fie că era vorba despre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Codul 
Fiscal, în vigoare până la data de 1 iulie 2008, ori de taxa pe poluare pentru autovehicule, introdusă prin OUG nr. 
50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011 sau de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, 
prevăzută de Legea nr. 9/2012, cu modificările ulterioare şi, în cele din urmă, de timbrul de mediu, reglementat prin 
OUG 9/2013, toate aceste biruri au picat, succesiv, testul de legalitate al bunelor practici judiciare europene.  
 Dacă în ceea ce priveşte taxa specială, taxa pe poluare ori taxa pentru emisiile poluante, Executivul a conceput, 
în cele din urmă, o procedură de restituire cu ţârâita a contravalorii acestora, inclusiv a dobânzilor aferente, eşalonate 
pe  o perioadă de 5 ani calendaristici, în cazul timbrului de mediu această procedură e sublimă, dar lipseşte cu 
desăvârşire. 
 Specialiştii în drept au constatat însă că guvernul dă cu o mână şi ia cu două: astfel, prin abrogarea OUG nr. 
9/2013, impusă prin Legea 1/2017, se elimina practic şi procedura administrativă de restituire a taxei speciale pentru 
autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule, reglementate de articolul 12 ale actului normativ amintit. 
 Aşadar, în momentul de faţă, există mai multe categorii de contribuabili îndreptăţiţi - dar nemulţumiţi - de 
modalitatea de recuperarea taxelor percepute abuziv.  
 Unii, abilitaţi la acest drept prin decizii definitive ale instanţelor româneşti de contecios administrativ şi fiscal, 
obţinute anterior anului 2016, cărora, conform deciziilor CJUE, birul urma să li se restituie integral, inclusiv 
dobânzile aferente calculate până în ziua plăţii.  
 Al ţii, abilitaţi prin OUG 40/2015 să solicite restituirea taxelor denunţate prin procedură administrativă ad-hoc, 
direct la ghişeele ANAF, fără să mai apeleze la sesizarea instanţelor competente. 
 Nu în ultimul rând, o altă categorie de contribuabili abuzaţi o reprezintă cei care au achitat timbrul de mediu 
reglementat prin OUG 9/2013, unii aflaţi deja în posesia unor sentinţe de restituire definitive şi irevocabile ale 
instanţelor judecătoreşti, alţii aşteptând miracolul reglementării unei noi proceduri administrative ad-hoc. 
 Oficiali ai Administraţiei Fondului pentru Mediu au declarat că valoarea sumelor încasate cu titlu de taxă 
specială, taxă pe poluare, taxă pe emisii poluante ori timbru de mediu depăşeşte 6 miliarde de lei, adică aproape 1,8% 
din PIB.  
 Cu toate acestea, conform informaţiilor furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în perioada 
01.01.2016 - 13.12.2016 valoarea restituirilor, inclusiv compensările, din taxa de mediu, a fost de 179.987.159, 94 de 
lei, deci undeva sub 3% din ceea ce s-a încasat.. 
 Iată de ce, Guvernul trebuie să reglementeze de urgenţă o nouă procedură administrativă ad-hoc de restituire într-
o singură tranşă a contravalorii tuturor acestor taxe, în primul rând către cei care au hotărâri definitive ale instanţelor 
în acest sens, într-un termen de rezonabil de la depunerea cererii, sub sancţiunea compensării acestor creanţe cu 
celelalte obligaţii bugetare ale contribuabililor. 
 Altminteri, lentoarea punerii în practică a deciziilor Înaltei Curţi de la Luxemburg, dar şi a celor adoptate de 
completele româneşti, ar putea atrage din nou sesizarea instanţelor europene şi chiar sancţiuni aplicate României, 
cum ar fi o nouă procedură de infringement. 
  

Deputat 
Găvril ă Ghilea 

 
*** 

 
 

Eroarea avizării concesionării activit ății de explorare a nămolului din lacul Techirghiol  
către o firm ă din Caransebeș, și anume Formin S.R.L. 

 
Doamnă/domnule Președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
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În calitate de parlamentar al județului Constanța, supun azi atenției faptul că Guvernul României ar comite o 
gravă eroare, care va genera în viitor pierderi incomensurabile pentru renumitele stațiuni balneare de interes național 
din județ - renumite tocmai datorită bazelor de tratament ce folosesc apa Lacului Techirghiol și namolul sapropelic -, 
prin avizarea concesionării activității  de explorare a nămolului din lacul Techirghiol către o firmă din Caransebeș, și 
anume Formin S.R.L.  

Atât eu, în calitate de parlamentar de Constanța, cât și autoritățile publice locale direct implicate, nu putem 
asista nepăsători la crearea unei alte ,,Roșia Montana’’ în Lacul Techirghiol, considerând că o exploatare 
necontrolată a nămolului reprezintă un pericol la fel de mare ca și în cazul exploatării gazului de şist. Considerăm 
inacceptabil ca o firmă din Caransebeș, fără tradiție și experiență în domeniu, să obțină licența de cercetare și ulterior 
de exploatare a nămolului sapropelic din Lacul Techirghiol, firmă care are de fapt un singur scop, și anume acela de 
comercializare  a nămolului din Lacul Techirghiol, acest lucru fiind posibil prin acceptul și susținerea 
reprezentanților Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  

În opinia mea și a autorităților locale, solicitarea unei licențe de cercetare a fost doar un pretext pentru ca, 
ulterior, firma să beneficieze de prevederile legale în vederea obținerii licenței de exploatare pentru a vinde apoi pe 
piața externă nămolul sapropelic.  

În acest sens, atrag atenția Guvernului Grindeanu că o exploatare sistematică a unui habitat labil, fără a se 
ține cont de toate măsurile de protecție și regenerare obligatorii, recomandate de specialiști, tocmai pentru a conserva 
și păstra nealterate proprietățile nămolului pe o perioadă cât mai lungă de timp, va determina, practic, sfârșitul tuturor 
stațiunilor balneare de pe malul Mării Negre care în acest moment au tradiție și, mai ales, rezultate spectaculoase în 
recuperare tocmai datorită nămolului sapropelic și a apei sărate din Lacul Techirghiol. Mai mult decât atât, dacă acest 
nămol sapropelic, cu toate proprietățile sale terapeutice, nu va mai exista, turiștii vor înceta să mai vină în stațiunile 
respective sau vor veni într-un număr cu mult mai mic.  

Din aceste considerente, îi întreb pe guvernanți ce se va întâmpla cu toate aceste baze de tratament, cu 
personalul deja specializat pe acest tip de recuperare, practic ce se va întâmpla cu toți locuitorii zonei, care trăiesc din 
activități de turism, dacă Guvernul României nu va reveni asupra acestei concesionări nepermise? Ce se va intampla 
ulterior dispariției valorii nepatrimoniale pe care o reprezintă nămolul de Techirghiol? În loc ca Guvernul să facă 
demersurile de protejare a acestui nămol, inclusiv prin înregistrarea unei denumiri de origine, care să conserve 
această valoare, determină dispariția acestei resurse prin acordarea licenței de exploatare către Formin S.A. . În plus, 
consider că beneficiul pe care statul român l-ar obţine din redevenţă este unul infim în comparaţie cu nevoile şi 
pierderile comunităţii, dar, mai ales, comparativ cu dezastrul ecologic pe care o exploatare sistematică l-ar putea 
genera.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Având în vedere toate argumentele menționate, am adresat Premierului României, domnului Sorin 

Grindeanu, o interpelare prin care l-am rugat să întreprindă toate demersurile necesare pentru îndreptarea acestei 
erori grave privind avizarea favorabilă de către Guvern a concesionării activității de explorare a nămolului din lacul 
Techirghiol către firma din Caransebeș - Formin S.R.L. De asemenea, atât eu, cât și autoritățile locale și toți locuitorii 
zonei menționate, solicităm Guvernului Grindeanu să nu permită, sub nicio formă, înstrăinarea activităţii de 
exploatare a nămolului către o societate străină, care urmăreşte doar obținerea profitului și nu conservarea și 
valorificarea doar în scop terapeutic a acestui nămol binefăcător, care reprezintă emblema orașelor Eforie și 
Techirghiol din județul Constanța.  

Demersurile mele vizează respectarea întocmai a principiilor europene și naționale în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă și fac precizarea că orice investitor străin ar putea să dezvolte baze de tratament în zona Lacului 
Techirghiol, fără niciun impediment, exact în aceleași condiții în care își desfășoară activitatea actualele unități 
balneo.  

Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Bogdan Huțucă 

***  
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Este sau NU sustenabilă viitoarea lege a salarizării unitare, domnilor guvernan ți?! 
 

 Doamnă/domnule Președinte de ședință,  
 Stimaţi colegi,  
 PNL a încercat să afle în Camera Deputaților de la Ministrul Finan țelor dacă viitoarea lege a 
salarizării unitare, pe care PSD o trece la foc automat prin Parlament, este sau nu sustenabilă. Dar, din păcate, 
Guvernul Grindeanu nu vrea să răspundă atunci când i se pun întrebări serioase, dar incomode, întrebări prin care noi, 
parlamentarii PNL, tragem în primul rând, un semnal de alarmă referitor la consecințele dezastruoase asupra 
economiei pe care le-ar putea avea o astfel de lege nesustenabilă. 
 Semnalul de alarmă tras atât de către PNL, referitor la presiunea pe care o va pune această lege pe buget dacă 
rămâne în actuală formă, precum și cel tras recent de către Comisia Europeană, în privința unei abateri semnificative 
a Guvernului de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, cât și de către 
FMI, care precizează că "proiectul de lege își propune să organizeze remunerarea sectorului public, dar argumentele 
pentru variațiile creșterilor în cazul diferitelor grupe de bugetari, în primii ani de implementare a legii, sunt neclare 
și generează riscuri fiscale semnificative", cred că ar trebui să scoată PSD din globul de sticlă în care s-a autoizolat și 
să regândească o formă a legii sănătoasă și predictibilă, care să nu sufoce bugetul  și, bineînțeles, care să nu mai aibă 
nevoie de modificări majore, cel puțin în următorii 10 ani. 
 PNL nu poate fi de acord cu acest Proiect al PSD care NU are niciun studiu de impact și niciun 
calendar clar de implementare, un proiect care nu rezolvă în niciun caz problemele sistemice și care ajunge 
chiar la tăieri de salarii. 
 Din aceste considerente, cerem Guvernului Grindeanu clarificări în privin ța modului de finanțare și a 
variabilelor avute în vedere, ținând cont de faptul că și mini ștrii săi se tot contrazic în declarațiile publice pe 
cifrele legate de implementarea legii. 
 Doamnelor și domnilor deputați,  
 În viziunea PNL, indicatorul de bunăstare este nivelul salariului mediu, care este determinat de 
mecanismele pieței libere. Din acest motiv, PNL nu va supralicita în privința nivelului salariului minim brut, întrucât 
scopul NU este să avem tot mai mulți angajați pe salariul minim. Obiectivul este să oferim pieței condițiile pentru 
creșterea salariului mediu. 
 De aceea, PNL propune o viziune solidă de construire a Legii salarizării unitare , care ține cont în primul 
rând de nevoia beneficiarilor de a ști cu siguranță perspectiva salarială pe care o au, dar și de impactul pe care-l poate 
avea asupra mediului privat.  
 PNL consideră că este într-adevăr nevoie în România de o lege a salarizării unitare pentru sistemul public, 
care să înlăture discrepanțele nepermise dintre grilele de salarizare aplicate în prezent pentru diferitele categorii de 
salariați bugetari. Dar România nu are nevoie de încă o lege a salarizării plină de deficiențe și inaplicabilă,  ci are cu 
siguranță nevoie de o lege corectă, echitabilă, care să respecte principiul performanței, dar care să aibă, mai ales, 
certitudinea implementării până la capăt și să asigure păstrarea unui cadru bugetar sustenabil și predictibil. 
 

Deputat 
Robert Boroianu 

 
*** 

 
PSD a uitat de Programul de Guvernare 

 - implementează programul MINUS ROMÂNIA! 
 

 E oficial: Ministerul de Finanțe spune că execuţia bugetară după 4 luni îndepărtează PSD tot mai mult de 
Programul de Guvernare şi de promisiunile fără fundament. 
 Să fie foarte clar, dezastrul economic spre care îndreaptă Guvernul Dragnea țara trebuie STOPAT. Dragnea 
nu mai are timp să învârtă becurile prin diferite încăperi. Miniștrii trebuie să-și asume măsurile economice și să fie 
foarte prudenți. Nu se mai poate face risipă! Nu se mai pot face cheltuieli fără a ști foarte clar de unde provin banii. 
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 Vă dau un singur exemplu: experții FMI spun că doar Legea salarizării unitare va genera costuri totale de 
61,2 miliarde de lei, sau 6,6% din produsul intern brut, ceea ce se traduce printr-un impact bugetar net de circa 2,6% 
din PIB. Este exact impactul bugetar pe care Ministerul Finanţelor l-a ascuns de ochii românilor atunci când toţi se 
întrebau de unde se măresc salariile. 
 În ultimele patru luni Guvernul Dragnea-Grinteanu ne-a demonstrat că nu poate colecta mai mulți bani la 
bugetul de stat, nu poate atrage noi investiții, nu poate cheltui banii europeni, nu știe să facă investiții pentru creștere 
economică. 
 Iată cifrele, comparativ cu anul de referinţă 2016, un an fiscal slab, pentru care Dragnea şi PSD numeau 
guvernul de atunci drept Guvenul Zero: 
 
- Minus 410 mil din impozitul pe profit, faţă de 2016; 
- Minus 957 milioane din TVA şi minus 561 mil. lei din accize faţă de 2016; 
- Minus 3,5 miliarde cheltuielile realizate în proiecte europene; 
- Minus 721 milioane lei cheltuieli de capital, faţă de 2016; 
 
 Unica mișcare economică făcută de PSD pentru a nu scufunda România într-un deficit uriaş a fost 
impozitarea mediului privat prin creșterea artificială a salariului minim pe economie. 
 Execuţia bugetară foarte slabă, dovedeşte foarte clar faptul că uriaşa creștere economică este doar pe hârtie. 
Din păcate hârtia suportă multe, economia - nu prea! Ieri a căzut un tavan într-o școală din București. Dacă nu se vor 
lua măsuri, există toate premisele ca și economia să ajugă un morman de moloz însă, de data aceasta, se va lăsa cu 
victime. 
 PNL a solicitat prezenţa ministrului de finanțe în Parlament pentru a explica cifrele. Din păcate, PSD îi ia 
apărarea şi blochează dezbaterea pe cifre a bugetului şi a Legii salarizării unitare. 

 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

 
*** 

 
Ce vrei să te faci când vei fi mare? 

 
 Aceasta e întrebarea care ne-a însoțit copilăria, și devine din ce în ce mai serioasă pe măsură ce trec anii de 
școală. E întrebarea pe care și-o pun zilele astea, toți absolvenții care-și caută un loc de muncă, în funcție de 
cunoștințele acumulate pe parcurs.  Din păcate, sistemul educativ rigid bazat mai mult pe teorie decât pe practică, 
tendința părinților de a impune copiilor lor o anumită profesie, fără a ține cont de dorințele sau de aptitudinile 
acestora și lipsa consilierii în ceea ce privește alegerea carierei, îi conduce pe mulți pe un drum care nu le asigură 
accesul pe piața muncii, aflată într-o permanentă schimbare. Deciziile greșite de politică educațională, cum a fost cea 
de desființare a școlilor profesionale, au efecte grave pe termen lung,  eliminând alternative de formare profesională, 
în concordanță cu aptitudinile unora și cu cerințele pieței muncii. 
 Am înţeles dintr-o declaraţie recentă a domnului ministru Pavel Năstase, că doreşte să aducă la un loc și să 
convingă toţi factorii ce pot influenţa într-un mod pozitiv dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic. Spunea dl. 
ministru şi citez ”Cred că trebuie să facem ceva foarte important […] să educăm şi părinţii”. Salut o astfel de 
declaraţie şi abordare mobilizatoare, dar ştim, stimaţi colegi, că fără acţiune, vorbele rămân goale.  
 În toate țările în care sistemul educațional e performant, rata șomajului la tineri e scăzută, și asta, pentru că 
fiecare copil, e îndrumat încă din primii ani de școală, de persoane competente, spre domeniul care îl reprezintă și 
unde ar putea face performanță. Printr-un amendament la Legea bugetului de stat, am solicitat mărirea numărului de 
profesori consilieri pentru orientarea şcolară şi profesională, dar a fost respins. Mai apoi, în răspunsul la o interpelare 
adresată domnului ministru, pe aceeaşi temă, şi anume mărirea numărului de posturi în vederea angajării de personal 
care să realizeze orientarea în carieră și să consilieze și părinții, pentru a lua cele mai potrivite decizii pentru viitorul 
profesional al copiilor lor, mi s-a explicat că inspectoratele şcolare trebuie să se încadreze în numărul de posturi 
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aprobat şi în bugetul alocat. Trist este că răspunsul nu menționează nimic despre o eventuală suplimentare la o 
rectificare de buget, desi apreciază interesul meu și menționează avantajele orientării școlare în planificarea carierei. 
 Având în vedere cele menţionate, doresc să-mi manifest îngrijorarea, că foarte multe astfel de declarații, vor 
rămâne doar la acest nivel. Nu ne putem permite să continuăm astfel când vorbim de educaţia copiilor noştri, dar să 
afirmăm în acelaşi timp că educaţia este prioritate naţională. Îi cer deci, cu tot respectul, domnului ministru, să-și 
reconsidere poziția și să aibă curajul de a face ce trebuie pentru a oferi copiilor noștri orientarea în carieră de care au 
nevoie pentru a-și asigura accesul spre domeniul profesional în care ar putea atinge excelența, pentru care au abilități 
înnăscute, care trebuie identificate și dezvoltate.  
 

Deputat 
Florica Cherecheș 

 
*** 

 
 
 

Investiții publice noi „0” pentru Jude țul Sibiu și în cazul 
 Hidrocentralei CHE RACOVI ȚA   

 
De aproape 4 ani, deja, Oltul curge degeaba pe sub centrala hidroelectrică de la Racovița, a cărui panglică de 

inaugurare a fost tăiată de fostul Premier, Victor Ponta, în decembrie 2013. 
 Hidrocentrala care a costat 162,7 milioane de euro, cu o putere instalată de 31,5 MW, produsă de două 
agregate de putere egală, se află de mai bine de 3 ani în probe tehnologice, în principal din cauza a două poduri CFR 
aflate la 3 km. în aval, poduri care ar fi trebuit înlocuite cu unul sau două poduri noi, de mult timp, dar care se pare că 
nu intră în preocuparea investițională a Ministerului Transporturilor.  
 Cele două poduri situate la câteva zeci de metri unul față de celălalt, servesc rutei Sibiu – Brașov, respectiv 
rutei Sibiu – Râmnicu Vâlcea, sunt pe așa-zisul „canal de fugă” al centralei care pentru a funcționa la capacitatea 
proiectată trebuie să aibă o adâncime de 12 metri. În acest moment, canalul de fugă are doar 8 metri adâncime și nu 
mai poate fi adâncit deoarece excavarea a încă 4 metri ar pune în pericol stabilitatea celor două poduri. Date în 
funcțiune în 1897, respectiv 1917, ambele poduri au depășit perioada de exploatare.  
 Timp de 28 de ani, reprezentanții Hidroelectrica, prin CHE Racovița, au discutat cu reprezentanții 
Ministerului Transporturilor pentru a fi respectate condițiile contractuale prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 
24/1989, dat de fostul regim comunist pentru „amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Cornetu – Avrig”. 
Conform actelor aprobate la acea dată, lucrările de infrastructură conexe lucrărilor energetice cădeau în sarcina 
Ministerelor de resort, în speță, Ministerului Transporturilor pentru lucrări la drumuri, poduri sau căi ferate. Cum 
Decretul nu a fost niciodată abrogat, înlocuirea celor două poduri cu unul nou pentru ambele sensuri Brașov – Sibiu / 
Sibiu – Râmnicu Vâlcea, a rămas în sarcina CFR, respectiv în sarcina Ministerului Transporturilor. În plus, se pare că 
sunt probleme și cu lacul de acumulare prevăzut pe 576 ha. necesare hidrocentralei, și din care lipsesc 54 de ha. aflate 
în proces normativ de expropiere la cabinetul Guvernului Grindeanu.  

Ziarele locale au încercat un dialog cu Ministerul Transporturilor și cu cel al Energiei, efectuând o serie de 
investigații jurnalistice, în urma cărora nu au primit nici un răspuns, Ministerele mai sus menționate evitând să facă 
precizări privind modalitatea de rezolvare a problemei. Ținând cont că Hidrocentrala CHE Racovița reprezintă un 
obiectiv strategic, important pentru resursa energetică națională, Cabinetul Guvernului Grindeanu trebuie să 
acționeze, efectuând o analiză amănunțită a problemei, iar mai apoi, Guvernul trebuie să își asume un termen de 
finalizare al investiției.  

 
Deputat 

Nicolae Neagu 
*** 
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Daţi o şansă programului „Masa la şcoală”! 

 
 

 Programul „Masă la școală’ a fost introdus ca  proiect pilot în 50 de unități școlare, pe baza propunerii 
legislative iniţiate de PNL . Acesta permitea acordarea unei mese calde sau a unui pachet alimentar în fiecare zi la 
școală, în limita a 7 lei/zi, care să înlocuiască programul “Laptele şi cornul”, întrucât acesta din urmă nu satisfăcea 
nevoile nutriționale ale copiilor. 
 În țara noastră, unul din zece copii din mediul rural merge la culcare flămând, dar se pare că acest lucru nu li 
s-a părut a avea o importanță majoră deputaților din coaliția majoritară de guvernare din comisia de Învățământ a 
Camerei Deputaților. Aceștia au respins în urmă cu o săptămână acest program, cu toate că această măsură ar reduce 
cu siguranță abandonul școlar și ar oferi de lucru micilor producătorilor locali, cei care procesează alimente. 
 Motivul invocat de aceștia pentru respingere este că nu avem infrastructura necesară și nu avem capacitatea 
de a asigura condițiile igienico-sanitare pentru servirea unei mese complexe. 
 Se pare că cei de la PSD și ALDE au bani pentru creșterile salariale, însă situația multor copii din România 
pentru care aceasta ar putea fi singura masă pe zi, se pare că nu-i impresionează deloc. 
 Mă întreb totuși, dacă nu era un proiect al PNL, care din start se subînțelege că trebuie picat, ce s-ar fi 
întâmplat cu acesta? Ce nu înțeleg actualii guvernanți este că toate aceste decizii care sunt luate și apoi anulate, 
afectează sistemul, însă în acest caz cel mai mult au de suferit copiii. 
 Deși acest program pilot este deja în derulare în 50 de școli, în care se pare că  a fost verificată infrastructura 
necesară și condițiile igienico-sanitare încă de anul trecut, s-a constatat că  în jumătate din școli acesta nu este încă 
funcțional, din diverse motive, inclusiv politice. 
 Întrucât peste două zile este ziua de 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, rog pe toți colegii parlamentari să 
facă un cadou copiilor, votând pentru adoptarea acestui proiect de lege “Masa la şcoală”, care va aduce cu siguranță 
bucurie  în rândul multora dintre copiii României. 
 Vă mulțumesc! 

Deputat 
Antoneta Ioniţă 

 
 

*** 
 

Iaşul contribuie cu 380 mil. lei mai mult decât primeşte de la bugetul naţional 
 
Judeţul Iaşi este complet ignorat de actuala guvernare a PSD. Niciun proiect major nu a primit finanţare de la 

Guvern în acest an, deşi judeţul nostru contribuie cu 380 mil. lei mai mult decît primeşte de la bugetul naţional. 
Finalizarea variantei ocolitoare a municipiului Iaşi, continuarea proiectului de modernizare a Aeroportului 
Internaţional Iaşi, construcţia unui centru intermodal de transport marfă sau fonduri pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumurilor judeţene sunt nevoi stringente ale comunităţii noastre, nu şi pentru guvernul PSD.   

Mai mult, se crează inechităţi şi disparităţi regionale, în condiţiile în care banii publici sunt alocaţi pe criterii 
politice. Judeţul Teleorman a primit peste 320 mil. lei pentru investiţii, iar Judeţul Timiş peste 800 mil. lei. Asta 
pentru că aşa au decis premierul Grindeanu, care este din Timiş, şi Liviu Dragnea, care este din Teleorman. 

În condiţiile în care rolul Guvernului ar trebui să vizeze investiţii pentru creşterea coeziunii teritoriale şi 
reducerea disparităţilor dintre regiuni, tratamentul nedrept la care este supus Iaşul este strigător la cer. Iaşul este 
singura metropolă care trebuie să iradieze prosperitate în toată Regiunea de Nord-Est, iar Guvernul, prin politicele 
sale discriminatorii la adresa comunităţii noastre, condamnă la subdezvoltare, în fapt, toată Moldova. 

PNL Iaşi, prin amendamentele depuse la Legea Bugetului de Stat de către parlamentarii săi, prin interpelări şi 
întrebări adresate membrilor Executivului, prin semnalarea publică a acestor nedreptăţi, încearcă să corijeze această 
situaţie. Faptul că PSD ignoră Iaşul are consecinţă asupra tuturor, fie votanţi de dreapta sau de stânga. 

Consider că actuala lege a finanţelor publice locale şi a Codului Fiscal trebuie schimbate astfel încât o mai 
mare parte a banilor care se produc în comunităţi prin taxe şi impozite să fie cheltuiţi de către autorităţile publice 
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locale. Descentralizare înseamnă, în fond, acordarea comunităţilor locale dreptul să îşi administreze banii aşa cum 
consideră de cuviinţă, în funcţie de nevoile şi proiectele locale. 

 
 

Deputat  
Marius Bodea 

 
 

*** 
 

Măsurile populiste trebuie să înceteze 
 

 Domnule preşedinte,   
 Stimaţi colegi, 
 În fiecare zi suntem bombardaţi cu statistici, rapoarte, analize privind economia României, piaţa muncii, 
nivelul investiţiilor şi multe altele, domenii ce ţin de dezvoltarea durabilă a unei societăţi. Din păcate toate analizele 
sunt negative sau îngrijorătoare. 

Vă invit să priviţi ultimul raport furnizat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iasi: în anul 
2016 erau înregistraţi în judeţul Iaşi un număr de 261.774 beneficiari de ajutoare sociale, cifră ce ne poziţionează pe 
primul loc în ţară. De asemenea plăţile făcute pentru aceştia s-au ridicat la valoarea de 497.682.769 lei, echivalentul a 
peste 111 milioane de euro.  

Paradoxal, numeroase companii din judeţul Iaşi întâmpină dificultăţi în procesul de recrutare de personal, 
salariile minime pe economie şi diferite facilitaţi (bonuri de masă, transport asigurat) nefiind atractive în comparaţie 
cu ajutorul social şi alte forme de venit garantat de stat.  

 
Presa şi autorităţile au semnalat constant cazurile când asistaţii sociali au refuzat să participe la deszăpezit, la 

inundaţii sau la diverse activităţi în folosul comunităţii şi de multe ori în complicitate cu cadre medicale au obţinut 
scutiri medicale în loc să presteze muncă pentru a beneficia de acel venit acordat de stat. Astfel, pe lângă banii alocaţi 
direct prin intermediul indemnizaţiei, multe  unităţi administrativ teritoriale îşi externalizează serviciile sau plătesc 
sume importante tocmai pentru servicii ce s-ar putea realiza prin implicarea celor care beneficiază de ajutor social.  

Dragi colegi, astfel de cazuri sunt semnalate cu precădere în judeţele Moldovei, în Oltenia, Dobrogea şi în 
general în zonele sărace ale României. Este un fenomen care necesită o atenţie sporită atât din partea Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale cât şi a Ministerului Sănătăţii pentru a monitoriza şi verifica modul în care aceste 
certificate medicale sunt acordate.  

Piaţa muncii este în permanentă schimbare şi adaptare. Vă invit să urmăriţi informările comisiei europene şi 
ale organismelor interne şi observaţi că tot mai multe locuri de muncă sunt refuzate de către cetăţeni români, dar 
ocupate de cetăţeni ai altor state, de cele mai multe ori extracomunitari. Fără a mă hazarda în prediciţii aş vrea să 
evităm situaţia unor state europene, cu un somaj ridicat în rândul cetăţenilor proprii, dar cu un segment consistent de 
populaţie care refuză diferite slujbe în detrimentul imigrantilor.  

Imaginaţi-vă câte s-ar putea realiza cu o parte din 111 milioane de euro anual doar într-un judeţ cum este 
Iaşul. Imaginaţi-vă acum pentru restul judeţelor Moldovei, ba chiar şi în Teleormanul domnului Dragnea, care în 
2016 a condus în topurile asistaţilor sociali. Avem în România modele de bună practică, avem judeţele din Vestul 
ţării în care se aduce forţă de muncă din Moldova sau Serbia, iar şomajul este foarte scăzut. 

Dragi colegi, campaniile electorale s-au incheiat, e timpul ca şi măsurile populiste şi dezastruoase pentru 
bugetul României să înceteze. Este inacceptabil să mai tolerăm nemunca şi pasivitatea, ba chiar complicitatea 
autorităţilor, să acceptam refuzul oamenilor de a munci şi permanent să fie folosiţi ca o masă de manevră şi un bazin 
electoral.  
 Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,             
 

Deputat 
Costel Alexe 
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*** 
            

 
1 iunie, Ziua Copilului și a drepturilor copilului! 

 
 Stimați colegi,  
 Declarația mea politică de astăzi este despre 1 iunie, Ziua Copilului și a drepturilor copilului!  
 N-am să vorbesc astăzi despre statisticile privind abandonul școlar, despre violența asupra copiilor, despre 
lipsa locurilor în creșe și grădinițe sau despre sistemul de educație și sănătate, despre orfani sau despre copiii rămași 
în țară după ce părinții lor au plecat la muncă în străinătate. Dramele sunt multe iar cifrele sunt alarmante. 
 Nu vreau să vorbesc astăzi nici despre faptul că nu avem alocări bugetare corespunzătoare în vederea 
implementării integrale a strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului sau despre 
faptul că într-o proporție covârșitoare instanțele de tutelă și familie nu au fost încă înființate la nivelul întregii tări, 
precum nici despre faptul că nu există încă instituție independentă care să vegheze la respectarea drepturilor 
copilului, Avocatul Copilului.   
 Statul are datorii mari la copiii acestei țări! Cei care conduc astăzi destinele țării, trebuie să găsească soluții 
economice reale, viabile, de perspectivă pentru ca părinții și bunicii să ducă un trai decent, să le poată oferi copiilor o 
educație și o viață care să însemne un viitor mai bun. 
 Dincolo de politicile pe care statul ar trebui să le implementeze pentru susținerea copiilor, important este și 
ca noi, părinții, bunicii, unchii și mătușile sau nașii să petrecem cât mai mult timp împreună cu copiii noștri.  
 Anul acesta, pentru prima dată, ziua de 1 iunie - Ziua Copilului va fi zi liberă prin lege, o zi în care să 
petrecem timp cu copiii noștri. Anul trecut, când am adoptat această lege, nu am gândit că este încă o zi liberă, ci că 
este o zi pe care părinții, dar nu numai, să o petreacă activ cu copiii lor.  
 În prezent, românii petrec foarte mult timp la serviciu și au puține zile pe care le dedică exclusiv 
copiilor. Având în vedere că presiunea de a lucra mai mult și mai bine este tot mai mare, nevoia de echilibru între 
viața profesională și cea personală este din ce în ce mai des resimțită. Pe de altă parte, studiile arată că părinții români 
reacționează atunci când copiii lor au probleme de sănătate fizică, dar nu sunt la fel de preocupați de sănătatea 
emoțională a celor mici. Psihologii subliniază că cele mai multe tulburări de comportament la copii se pot rezolva 
dacă părintii le dedică timp de calitate, iar conform experților, timp de calitate nu înseamnă timp petrecut în aceeași 
cameră, ci ca părinții sa fie prezenți 100% în relație, oferindu-le copiilor întreaga atenție. 
 Ziua Copilului este un bun prilej de a sărbători copilăria, de a inspira comunitatea și familia și de a aprecia și 
iubi copiii. 
 Felul în care avem grijă de copiii noștri ne definește pe noi ca societate și arată preocuparea noastră față de 
familie, părinți și copii, și față de viitorul pe care îl putem construi împreună!  
 Vă mulțumesc 

Deputat  
Valeria-Diana Schelean-Șomfelean 

***  
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� Interpelări 

 
Adresată:  domnului Forian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii  
De către: deputat Viorica Cherecheș 
Obiectul interpelării: Insuficien ţa vaccinului antirujeolic de mai bine de patru luni  
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Ministerul Sănătăţii nu a luat nicio măsură în ciuda faptului că a fost informat de disponibilitatea a câteva 
sute de mii de doze de vaccin antirujeolic. Prin urmare din luna ianuarie şi până în luna mai, câteva sute de copii s-au 
îmbolnăvit şi alţii au murit din cauza iresponsabilităţii şi a neimplicării de care dau dovadă cei care ar fi trebuit să ia 
măsuri urgente.  
Problema acestei boli nu este una care să fie tratată cu indiferență, mai ales pentru că poate avea consecințe grave, 
înregistrându-se numeroase cazuri de deces în România. În cazul în care cei mici nu sunt imunizaţi la timp şi ulterior 
contactează boala, riscă să rămână cu sechele.  
 Încă de la sfârşitul lunii ianuarie, 10 judeţe anunţau epuizarea stocurilor de vaccin antirujeolic, în timp ce în 
celelalte judeţe vaccinul se găsea doar la câteva cabinete medicale, iar numărul cazurilor este în creştere în fiecare zi.  
 Ne jucăm cu sănătatea şi viitorul copiilor noștri! Ne cramponăm de proceduri, nu suntem în stare să 
accelerăm procesul de achiziţie pentru dozele de vaccin antirujeolic. De două luni, doar promisiuni în loc de fapte 
concrete, doar analize şi raportări sterile în loc de achiziţii.  
 Numărul cazurilor de copii bolnavi este în creştere, iar cei responsabili nu fac nimic pentru a rezolva criza. 
Vă reamintesc că sunteţi cel responsabil de asigurarea celor mai bune condiţii pentru dezvoltarea copiilor din 
România. Le încălcaţi un drept fundamental, prin refuzarea vaccinului.  
 Numărul cazurilor de rujeolă  a atins cote alarmante, iar infecţia se află într-o continuă răspândire. În acest 
moment criza vaccinurilor a devenit acută, numărul deceselor a ajuns la aproape 30 şi cel al îmbolnăvirilor la peste 
6000.  
 Dacă la o simplă boală a cărei răspândire poate fi stopată cu un simplu vaccin nu se iau măsuri, atunci ce să 
mai vorbim despre programele naţionale pentru boli grave şi incurabile. În România europeană a anului 2017 se 
poate muri din cauza unor boli ale copilăriei care în alte ţări au un procent de morbiditate nesemnificativ.  
 Copiii mor rând pe rând din cauza lipsei unor banale vaccinuri şi a incapacităţii Ministerului Sănătăţii de a 
lua măsuri concrete. 
 România se confruntă cu o situaţie paradoxală, există vaccinuri în ţară, însă în acelaşi timp populaţia nu are 
acces la ele, astfel că părinţii sunt obligaţi să le achiziţioneze din străinătate. 
 Rata de vaccinare continuă astfel să fie foarte mică. Este  important să se  respecte schemele naționale de 
vaccinare pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă împotriva bolilor ce pot fi prevenite.  
 Administrarea vaccinurilor, achiziţionarea lor din timp şi în număr optim este o problemă care necesită 
atenţie urgentă. De asemenea, în alte ţări europene s-a dispus ca şi măsură de tip preventiv  crearea unui stoc tampon. 
Din păcate în România nu există o procedură de achiziţii prin care să fie creat acest stoc, asigurându-ne confortul în 
astfel de situaţii.  
 Lipsa vaccinurilor este o problemă de sănătate publică şi toate procedurile trebuie tratate cu maximă 
celeritate pentru sănătatea copiilor.  
 Pe data de 4 aprilie 2017 am mai făcut o interpelare pe acest subiect dar nu s-a luat nicio măsură şi nu am 
primit niciun răspuns la adresa depusă. Numărul cazurilor de rujeolă creşte în continuare şi nu se se face nimic şi nu 
se ia nicio măsură!  
 Vă solicit să luaţi act cu promptitudine de această problemă şi să aveţi în vedere reglementarea acestor 
situaţii în cel mai scurt timp. Este imperios necesară urgentarea aprovizionării cu vaccinuri și acoperirea schemei  
anuale de vaccin! 
 Vă mulțumesc. Solicit răspuns în scris. 
  

** 
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Adresată: domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De la: deputat Nicolae Giugea 
Obiectul interpelării:  Precizări privind investi ţiile asumate pentru refacerea şi extinderea sistemului naţional 
de irigaţii 

 
Domnule ministru, 

 Potrivit angajamentelor asumate prin Programul de guvernare 2017-2020, în cadrul obiectivului „refacerea şi 
extinderea sistemului de irigaţii ” Guvernul s-a angajat să refacă şi să construiască nu mai puţin de 86 de amenajări de 
irigații, dintre care, “în prima etapă, 2017 - 2020 vor fi reabilitate 40 de amenajări deservind o suprafață de 1,3 
milioane hectare”, iar în a doua etapă, 2018-2020, “vor fi reabilitate 37 de amenajări deservind o suprafață de 490 
mii hectare”, urmând ca în perioada 2019-2020 să fie reabilitate defirenţa de 9 amenajări. 
 În data de 12 mai 2017, cu ocazia vizitei efectuate la amenajarea de irigații Pietroiu-Ștefan cel Mare, din 
județul Ialomița şi la Staţia de Punere sub Presiune – SPP - OUAI Movila din acelaşi judeţ, reabilitată prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aţi reiterat angajamentele din Programul de guvernare, deşi 
ultima investiţie a fost construită de către predecesorii dumneavoastră, ca urmare a accesării fondurilor europene 
nerambursabile. 
 Domnule ministru, potrivit estimărilor financiare privind realizare obiectivului de refacere şi extindere a 
sistemului de irigaţii, costurile totale se ridică la cca 1,5 miliarde euro, din care, repartizat pe fazele de execuţie 
propuse, necesarul de finanţare se ridică la aproape 400 milioane de euro anual, începând chiar cu anul 2017. În 
calitatea mea de puternic susţinător al unui sistem de irigaţii modern, extins şi eficient, care să contribuie la creşterea 
productivităţii culturilor din agricultura românească şi la profitabilitatea fermierilor români, vă solicit, domnule 
Ministru al agriculturii, următoarele clarificări: 

- din necesarul propus pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare/extindere a infrastructurii de irigaţii pentru 
anul 2017 de cca. 400 milioane euro, adică aproximativ 1,82 miliarde lei, care este suma programată a fi 
asigurată din bugetul naţional şi ce sumă va fi decontată în anul 2017 de la Comisia Europeană în contul 
acestor lucrări? 

- în condiţiile în care am presupune că veţi realiza obiectivul extinderii sistemului de irigaţii cu încă cca. 2 
milioane de hectare, care ar fi impactul bugetar asupra Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru 
furnizarea gratuită a apei la staţiile de punere sub presiune pentru o reţea mult extinsă faţă de cea existentă în 
prezent? 

- având în vedere faptul că sistemul de irigaţii construit în perioada comunistă doar puţin s-a degradat însă, în 
cea mai mare parte, a dispărut ca urmare a sustragerilor de echipamente, dale, conducte şi alte elemente de 
structură şi infrastructură, vă rog să precizaţi cum anticipaţi să asiguraţi integritatea infrastructurii de irigaţii 
noi pe care sperăm că Guvernul pe care îl reprezentaţi o va construi sau măcar reabilita pe cea existentă? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 
 

*** 
 
 

 
Adresată: domnului Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Găvril ă Ghilea 
Obiectul interpelării:  Deblocarea procedurii de achiziţie a ambulanţelor 
 
 Stimate domnule ministru, 

Presa locală din Bihor a dat publicităţii recent informaţii despre situaţia dezastruoasă a parcului auto al 
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Oradea, care dispecerează puţin peste 60 de autospeciale medicale de urgenţă, 
dintre care mai mult de două treimi îndeplinesc normele de casare, având depăşită durata de exploatare şi 
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reprezentând un real pericol atât pentru viaţa pacienţilor pe care îi transportă cât şi pentru cea a echipajul de medici şi 
paramedici care se deplasează la intervenţii. 

Aceeaşi sursă mai precizează că, la nivelul judeţului Bihor, ultimele autospeciale medicale au fost 
achiziţionate în urmă cu 10 ani, dar  în condiţiile în care acestea parcurg cumulat anual aproape 3 milioane de 
kilometri, nici nu-i de mirare că rulajul majorităţii dintre ele depăşeşte constant 600.000 kilometri,  ridicându-se, în 
unele cazuri, chiar şi la 800.000 kilometri. 

Situaţia din judeţul Bihor nu este una singulară, fiind sesizate probleme similare şi la pacurile auto din 
subordinea Serviciilor de ambulanţă din Bucureşti, Cluj, Iaşi, dar nu numai. 

În condiţiile în care, în urmă cu câteva zile, însuşi secretarul de stat dr. Raed Arafat, şeful Departamentului 
pentru situaţii de urgenţă, vă semnala public situaţia fără precedent în ultimii 10 ani a “blocării artificiale şi 
insistente” a procesului de achiziţie de noi autospeciale medicale, vă rog, Domnule ministru, să prezentaţi măsuri 
ferme şi urgente pentru reluarea licitaţiilor la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea 
înnoirii parcului auto la nivelul Serviciilor Judeţene de Ambulanţă. 
 Solicit răspuns scris. 
  

*** 
 
Adresată: domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor Publice 
De către: Bogdan-Iulian Huțucă 
Obiectul interpelării: Precizări clare privind sustenabilitatea financiară a implementării legii salarizării a 
personalului plătit din fonduri publice 
 
 Stimate domnule ministru, 

Având în vedere faptul că Grupul parlamentar al PNL a solicitat de două ori în această lună invitarea 
dumneavoastră în plenul Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 205 din 
Regulament, pentru a veni în fața parlamentarilor cu clarificări în ceea ce privește sustenabilitatea financiară a 
implementării legii salarizării a personalului plătit din fonduri publice, dar solicitarea grupului parlamentar din 
care fac parte a fost respinsă pe motiv că Proiectul Legii salarizării abia a ajuns la Camera Deputaţilor, neexistând o 
formă finală a acestuia - motiv pe care noi îl considerăm la fel de nesustenabil ca și viitoarea lege a salarizării -, vă 
rog, domnule ministru, să-mi precizați de ce refuzați să explicați în fața Parlamentului și, implicit, în fața opiniei 
publice, care este opinia dumneavoastră referitoare la acest subiect. 

De asemenea, ținând cont de faptul că și Comisia Europeană a adresat recent României un avertisment cu 
privire la existența unei abateri semnificative în 2016 de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu și chiar recomandă Consiliului European să adopte un document prin care să i se impună 
României să ia măsurile necesare în 2017, în vederea corectării acestei abateri semnificative, vă rog, domnule 
ministru, să-mi menționați care este răspunsul dumneavoastră la acest avertisment al Comisiei Europene, precum și 
ce măsuri aveți în vedere în acest sens. 
 Solicit răspuns scris. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Sorin Mihai Grindeanu, prim-ministrul Ro mâniei 
De către: domnul Bogdan Huțucă 
Obiectul interpelării: Eroarea avizării concesionării activit ății de explorare a nămolului din lacul Techirghiol 
către o firm ă din Caransebeș, și anume Formin S.R.L.  
 
 Stimate domnule prim-ministru, 

În calitate de parlamentar al județului Constanța, vă supun atenției faptul că Guvernul Romaniei comite o 
gravă eroare, care va genera în viitor pierderi incomensurabile pentru renumitele stațiuni balneare de interes național 
din județ - renumite tocmai datorită bazelor de tratament ce folosesc apa Lacului Techirghiol și namolul sapropelic -, 
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prin avizarea concesionării activității  de explorare a nămolului din lacul Techirghiol către o firmă din Caransebeș, și 
anume Formin S.R.L.  

Atât eu, în calitate de parlamentar de Constanța, cât și autoritățile publice locale direct implicate, nu putem 
asista nepăsători la crearea unei alte ,,Roșia Montana’’ în Lacul Techirghiol, considerând că o exploatare 
necontrolată a nămolului reprezintă un pericol la fel de mare ca și în cazul exploatării gazului de şist. Considerăm 
inacceptabil ca o firmă din Caransebeș, fără tradiție și experiență în domeniu, să obțină licența de cercetare și ulterior 
de exploatare a nămolului sapropelic din Lacul Techirghiol, firmă care are de fapt un singur scop, și anume acela de 
comercializare  a namolului din Lacul Techirghiol, acest lucru fiind posibil prin acceptul și susținerea 
reprezentanților Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  

În opinia mea și a autorităților locale, solicitarea unei licențe de cercetare a fost doar un pretext pentru ca, 
ulterior, firma să beneficieze de prevederile legale în vederea obținerii licenței de exploatare pentru a vinde apoi pe 
piața externă nămolul sapropelic.  

În acest sens, vă atrag atenția, domnule prim-ministru, că o exploatare sistematică a unui habitat labil, fără a 
se ține cont de toate măsurile de protecție și regenerare obligatorii, recomandate de specialiști, tocmai pentru a 
conserva și păstra nealterate proprietățile nămolului pe o perioadă cât mai lungă de timp, va determina, practic, 
sfârșitul tuturor stațiunilor balneare de pe malul Mării Negre care în acest moment au tradiție și, mai ales, rezultate 
spectaculoase în recuperare tocmai datorită nămolului sapropelic și a apei sărate din Lacul Techirghiol. Mai mult 
decât atât, dacă acest nămol sapropelic, cu toate proprietățile sale terapeutice, nu va mai exista, turiștii vor înceta să 
mai vină în stațiunile respective sau vor veni într-un număr cu mult mai mic.  

Din aceste considerente, vă întreb, domnule prim-ministru, ce se va întâmpla cu toate aceste baze de 
tratament, cu personalul deja specializat pe acest tip de recuperare, practic ce se va întâmpla cu toți locuitorii zonei, 
care trăiesc din activități de turism, dacă Guvernul României nu va reveni asupra acestei concesionări nepermise? Ce 
se va intampla ulterior dispariției valorii nepatrimoniale pe care o reprezintă nămolul de Techirghiol? În loc să 
faceți demersurile de protejare a acestui namol, inclusiv prin înregistrarea unei denumiri de origine, care să conserve 
această valoare, determinați dispariția acestei resurse prin acordarea licenței de exploatare către Formin S.A. . În plus, 
consider că beneficiul pe care statul român l-ar obţine din redevenţă este unul infim în comparaţie cu nevoile şi 
pierderile comunităţii, dar, mai ales, comparativ cu dezastrul ecologic pe care o exploatare sistematică l-ar putea 
genera.  

Având în vedere toate argumentele menționate, vă rog, domnule prim-ministru, să întreprindeți toate 
demersurile necesare pentru îndreptarea acestei erori grave privind avizarea favorabilă de către Guvern a 
concesionării activității de explorare a nămolului din lacul Techirghiol către firma din Caransebeș - Formin S.R.L. 
De asemenea, atât eu, cât și autoritățile locale și toți locuitorii zonei menționate, vă rugăm să nu permiteți, sub nicio 
formă, înstrăinarea activităţii de exploatare a nămolului către o societate străină, care urmăreşte doar obținerea 
profitului și nu conservarea și valorificarea doar în scop terapeutic a acestui nămol binefăcător, care reprezintă 
emblema orașelor Eforie și Techirghiol din județul Constanța.  

Demersurile mele vizează respectarea întocmai a principiilor europene și naționale în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă și fac precizarea că orice investitor străin ar putea să dezvolte baze de tratament în zona Lacului 
Techirghiol, fără niciun impediment, exact în aceleași condiții în care își desfășoară activitatea actualele unități 
balneo.  
 Solicit răspuns scris. 
  

*** 
 
 
 
 
 
 

 
� Întreb ări 
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Adresată domnului Alexandru-Răzvan CUC , ministrul Transporturilor 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 734A din data de 02 mai 
2017, referitoare la asigurarea conectivităţii oraşului Cugir la re ţeaua TEN-T prin construirea nodului rutier 

în zona de legătur ă a drumului judeţean DJ704 cu DN 7 
 

 Stimate domnule ministru, 
 
 Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 734A, pe care 
am transmis-o Ministerului Transporturilor în data de 02 mai a.c., referitoare la asigurarea conectivităţii oraşului 
Cugir la reţeaua TEN-T prin construirea nodului rutier în zona de legătur ă a drumului judeţean DJ704 cu 
DN 7, nu a fost respectat așa cum prevede art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând 
încă din data de 25 mai a.c., o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a i se răspunde în scris, prompt și explicit. 
 Cu stimă, 

 
Deputat 

 
Florin Roman 

 
*** 

Adresată domnului ministru Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Introducerea catalogului electronic în școlile din județul Constanța 
 
 Stimate domnule ministru, 
 Introducerea  catalogului electronic în unitățile de învățământ este o măsură pe care Guvernul Grindeanu  o 
asumă prin  Programul de Guvernare 2017-2020.  
 Implementarea unui astfel de sistem ar permite o comunicare eficientă a profesorilor cu elevii și părinții,  
comunicarea fiind un prim pas în rezolvarea problemelor care pot apărea în traseul educațional. Cu ajutorul 
catalogului electronic, părinții pot avea acces oricând la situația școlară a copilului și pot primi informații, prin 
mesagerie,  de la profesori, diriginte, secretariat sau de la conducerea școlii. 
 Având în vedere necesitatea creșterii gradului de implicare în educație, vă rog să îmi comunicați, domnule 
ministru, în câte unități de învățământ din județul Constanța este utilizat catalogul electronic în prezent și care este 
strategia în acest sens, pentru anul școlar 2017-2018? 
 Menționez că solicit răspuns scris. 
      
 

Deputat 
Aurel-Robert Boroianu 

 
 

*** 
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Adresată  Doamnei Graţiela-Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
 
  

Referitor la r ăspunsurile formulate la întrebările 
nr. 183A/27.02.2017 şi 493A/28.03.2017 

 
Doamnă viceprim-ministru, 

 Înainte de toate, vă rog să primiţi mulţumirile mele sincere pentru răspunsurile prompte şi profesioniste 
formulate în legătură cu întrebările nr. 183A/27.02.2017, respectiv nr. 493A/28.03.2017. Mi-aş dori ca şi ceilalţi 
membri ai Guvernului să trateze cu aceeaşi seriozitate şi respect probleme naţionale semnalate de către parlamentarii 
români. 
 Analizând răspunsurile elaborate de Ministerul Mediului la cele două întrebări am constatat că, inclusiv 
dumneavoastră confirmaţi că problema semnalată de mine are o bază reală, în sensul că obiectivele politicii de mediu 
cuprinse în O.U.G. 196/2005 şi pentru care agenţii economici sunt obligaţi să achite o contribuţie de 2 lei/Kg nu sunt 
realizate prin politicile derulate de Administraţia Fondului de Mediu, cu ajutorul Fondului de Mediu.  

Fără a contesta sau pune în discuţie utilitatea nici unui program derulat din resursele financiare ale Fondului 
de Mediu, din cei peste 739.647.745 lei utilizaţi în perioada anilor 2015-2016 nu s-a derulat nici un program în sensul 
îndeplinirii obiectivelor privind politica în domeniul deşeurilor de ambalaje. 
 Având în vedere faptul că vorbim despre o contribuţie care ar trebui să alimenteze Fondul de Mediu tocmai 
în scopul finanţării unor proiecte de mediu pentru reducerea cantităţilor de ambalaje introduse de operatorii 
economici şi luând în considerare faptul că în anul 2016 numai din contribuţia de 2 lei/Kg s-au colectat peste 290 
milioane lei, vă solicit, doamnă ministru să precizaţi dacă, pentru anii 2017-2018 veţi demara proiecte de mediu, 
finanţate din Fondul de Mediu, în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri din ambalaje şi în scopul realizării unor 
cantităţi cât mai mari de ambalaje selectate în mod diferenţiat?  
Cunoaşteţi foarte bine faptul că există modele de bune practici în domeniul proiectelor de management al deşeurilor 
din ambalaje, care ar putea conduce la creşterea cantităţilor reciclate şi ar putea permite diminuarea contribuţiilor 
datorate de agenţii economici.  
 Solicit formularea răspunsului în scris. 

 
 

Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

 
 

*** 
 
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 
 

Salarizarea personalului din administraţia publică locală 
   

Doamnă ministru, 
Începând cu data de 24 mai 2017, o parte importantă dintre sindicatele reprezentative din administraţia 

publică locală au declanşat proteste şi greve în semn de protest faţă de forma adoptată de Senat a legii salarizării 
personalului plătit din fonduri publice. La baza nemulţumirilor se află mai multe motive, printre care, dacă încă nu le-
aţi aflat, îmi permit să vi le prezint: lipsa consultărilor premergătoare elaborării proiectului legislativ cu sindicatele 
reprezentative ale funcţionarilor publici din administraţia publică locală; adâncirea inechităţilor salarizării în 
administraţia publică locală; majorări salariale nesemnificative pentru unele categorii profesionale, extrem de 
importante la nivelul administraţiilor locale; scăderi salariale, care contravin prevederilor constituţional; lipsa unor 
criterii precise în salarizarea locală, care ar putea conduce la discriminări de salarizare între angajaţi care prestează 
aceeaşi muncă şi au aceeaşi calificare; temerea justificată că majorările vor fi suportate din bugetele locale, care nu 
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au aceste resurse; temerea reală că majorările salariale vor conduce la disponibilizări de personal, adică pierderea 
locului de muncă. 

În ciuda acestor semnale, care provind din partea unei categorii profesionale care numără peste 120 de mii de 
angajaţi, Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale a rămas total pasiv. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât 
vorbim despre un proiect, aflat încă în dezbaterea Parlamentului şi ale cărui neajunsuri ar putea să fie ajustate, la care 
Guvernul nu doreşte, în nici o măsură să contribuie pozitiv. Mai mult, nemulţumirile tuturor categoriilor profesionale 
plătite din fonduri publice vor fi şi mai mari atunci când, în baza noi legi, se vor calcula şi plăti primele salarii. Faţă 
de cele expuse mai sus, vă rog, doamnă ministru, să aduceţi următoarele clarificări: 

- având în vedere prevederile Constituţiei României şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, vă 
rog să precizaţi dacă, prin aplicarea noii legi a salarizării salariile funcţionarilor publici din administraţia 
publică locală vor scădea, iar aceştia vor fi îndreptăţiţi să se adreseze instanţelor de judecată şi să ridice 
excepţii de neconstituţionalitate? 

-  aţi luat vreodată în calcul care va fi impactul bugetar al onorării drepturilor câştigate de salariaţi în 
instanţă şi cum vor putea fi plătite acestea din bugetul anilor următori?  

- în privinţa funcţionarilor publici din administraţia publică locală puteţi garanta faptul că unele majorări 
salariale, doar pentru unele categorii profesionale, nu va însemna concedierea altora? Este adevărat că la 
elaborarea acestei legi aţi estimat concedieri în administraţia publică locală la nivelul zecilor de mii de 
funcţionari? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
Deputat 

Ioan Balan 
 
 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare  
din România 

 
 

� Întreb ări 

 
 

Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
 
 

Situaţia numărului ur şilor în creştere din localitatea Băile Tuşnad 
 
Stimată doamnă ministru , 
 

Vă supun atenţiei o problemă deosebit de gravă semnalată prin multe sesizări şi reclamaţii pe care le-am 
primit din partea locuitorilor colegiului pe care îl reprezint în Parlamentul României, sesizări care vizează situaţia 
urşilor din localitatea Băile Tuşnad.  

Odată cu interzicerea vânătorii de animale sălbatice in special urşi, a apărut o creştere constantă a efectivului 
de urşi. Pe raza staţiunii turistice Băile Tuşnad sunt zilnic înregistrate prezenţe în intravilanul şi extravilanul 
localităţii ale unor exemplare de urşi, fapt ce creează un risc constant în rândul populaţiei şi a turiştilor de contact 
direct cu aceştia, existând un pericol crescut de producere a unor victime omeneşti.  

Pe durata întregii zile există o spaimă în momentul în care locuitorii vor să se deplaseze pietonal în interiorul 
localităţii sau când urşii pătrund în interiorul curţii grădiniţei în perioada când copii se află încă în interiorul clădirii, 
dar de asemenea au fost înregistrate numeroase cazuri în care ursoaicele împreună cu puii de urşi au atacat mai multe 
tomberoane în căutarea hranei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi de pericolele pe care îl prezintă creşterea constantă a numărului 
de urşi şi libera circulaţie pe care aceştia o au în interiorul localităţii consider că este necesar urgentarea găsirii unei 
soluţii cât mai eficiente pentru această problemă până nu vom avea cazuri grave de victime omeneşti. 

Care este poziţia ministerului cu privire la această problemă şi ce demersuri aveţi în calcul să luaţi 
pentru soluţionarea cât mai rapidă şi eficientă a problemei populaţiei de urşi din zona Băilor Tu şnad? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Attila Korodi 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Mircea-Titrus Dobre, ministrul Turismului  
 
 

Programele și proiectele de investiții în turism aflate în derulare pentru  județul Bihor 
 

Domnule ministru, potrivit HG 120/2010, privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de 
investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și 
obiectivelor de investiții în turism, în Lista cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism aflate în 
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derulare, la punctul 5, respectiv 6 figurează Proiectul de investiții în turism Schi în România, Nucet, Consiliul Local 
Nucet, jud. Bihor, respectiv Aqua Park în localitatea Săcueni, Consiliul Local Săcueni, jud. Bihor.  

Hotărârea 120/2010 a fost modificată prin HG 320/2011 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a 
programelor și proiectelor de investiții în turism. 

Totodată, conform HG 578/2016, pentru proiectele de investiții în derulare sus-amintite,  ar fi trebuit să fie 
alocate sume de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism„ autorităților administrației 
publice locale Nucet, respectiv Săcueni, jud. Bihor.  

 Domnule ministru, ce demersuri faceți pentru a urgenta finanțarea celor două proiecte de investiții?  
Când preconizați că vor fi alocate resurse financiare pentru implementarea acestora?   

 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Szabo Ödön 

 
*** 

 
Adresată domnului George Băeșu, presedintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 
 
 

Stadiul Dosarului nr. 3392/ CC, 24 mai 2016 
 

Domnule președinte, în data de 24 mai 2016 a fost depus la Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietăților dosarul de retrocedare cu numărul de înregistrare 3392/ CC. În data de 3 octombrie 2016 solicitantul a 
completat Dosarul cu documentele lipsă solicitate. De atunci nu se știe nimic despre stadiul în care se află 
soluționarea cererii.   
Domnule președinte, în ce stadiu de soluționare se află Dosarul nr. 3392/ CC? Cât timp mai necesită soluționarea 
acestui dosar, având în vedere că demersul de restituire a fost inițiat anul trecut?  
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Szabo Ödön 

 
*** 

 
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale  
 
Situația personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cluburile sportive școlare afectate de procesul 

de descentralizare 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Am aflat că în urma unui audit financiar efectuat de Curtea de Conturi la Ministerul Finanțelor Publice al 
contului general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2015 a fost emisă Decizia nr.28/22.12.2016 prin care se 
solicită ministerului condus de dumneavoastră luarea măsurilor corespunzătoare în vederea organizării și funcționării 
cluburilor sportive școlare și urmăririi centralizării raportărilor financiare care privesc activitatea acestora în 
conformitate cu prevederile legale. 

Inspectoratelor Școlare Județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București le- a fost solicitat un 
punct de vedere în vederea organizării/reorganizării rețelei școlare a cluburilor sportive școlare din raza lor de 
competență. Am înțeles că au fost luate unele măsuri. 
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Guvernul în strategia de descentralizare, a propus ca toate competențele să fie transferate de la nivelul 
administrației publice centrale la nivelul autorităților locale alături de palatul, clubul copiilor și centre teritoriale ale 
acestora. Această decizie va fi însoțită și de resursele necesare exercitării activităților și pentru acoperirea 
cheltuielilor cu: resurse umană, și materială precum și de funcționare. 
 

Domnule ministru, vă rog să-mi întocmiți o listă cu numărul cluburilor sportive școlare, palatul și 
clubul copiilor pe fiecare județ în parte care să includă și numărul personalului didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic pentru fiecare instituție și locație și vă rog să-mi precizați patrimoniul transferabil c ătre UAT-ri. 

De asemenea, vă rog să-mi precizați mărimea cheltuielilor bugetare și sursa de finanțare a acestor 
centre, și în ce măsură bugetul va fi transferat administrației publice locale și în anii următori? 
 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Szabo Ödön 

 
*** 

 
 




