
CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  33 - 2017  
Săptămâna 20 – 24 noiembrie 2017  

 

 

1

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

activitatea dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 

     
 

 
  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 20 – 24 noi. 

2017)…….…….…………........…………………………………………………………………………….............2   
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor  

(sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie  2017).......…………...…………………...………...............5 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor  

(sesiunea septembrie–decembrie 2017)…..……….…………………………...………………….………...............6 
 D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor  

(săptămâna  20 – 24 noi.2017)………………………………………………………………………….…...............7 
 E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor (săptămâna 20–24 noi. 2017)……………….....8  
   F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară parlamentară a anului 2017……………………………………………………………………….............10 
  Anexă……………………………………………………………………………………………………………...11
 G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor………………………………………….38 
 Anexă..........................................................………………………….....…..........................................................39 

 
 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
- Grupul parlamentar al PNL…………………………………………………………………………………….45 
- Grupulparlamentar al UDMR………………………………………………………………………………….59 
- Grupul parlamentar al ALDE..............................................................................................................................65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  33 - 2017  
Săptămâna 20 – 24 noiembrie 2017  

 

 

2

I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 20 – 24 noiembrie 2017) 

 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 20 noiembrie 2017 
 

Moțiunea de cenzură intitulată “PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, inițiată de 148 de deputați și 
senatori a fost prezentată în plenul Camerelor reunite de luni, 20 noiembrie. 

În ședința comună din ziua menționată a fost adoptat proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Parlamentului României nr.69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei (198 voturi pentru, 119 
împotrivă). 

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat și proiectul Cartei Albe a Apărării. 
Într-o ședință separată a Camerei Deputaților, au fost adoptate pe articole următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind 
un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace COM(2017) 563 (PHCD 93/2017); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European 
şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE JOIN 
(2017) 450 (PHCD 94/2017); 

3. 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 95/2017); 

4. Proiectul de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia (PL-x 
193/2015) - lege ordinară: 

5. Proiectul de Lege privind externarea din unităţile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate (PL-x 
384/2017) - lege ordinară; 

6. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România (PL-x 405/2017) - lege ordinară. 
Au fost retrimise comisiilor de specialitate,  în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de 

lege: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale (Pl-x 256/2017) - lege organică și 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene (PL-x 353/2017) - lege ordinară . 
A fost aprobată solicitarea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor 

de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 
de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 272/2017) (106 voturi, 10 abțineri). 
 În ședința plenară de luni, 20 noiembrie, s-a anunțat că doamna deputat Oana Mioara Bîzgan-Gayral nu mai face 
parte din Grupul parlamentar al USR. 

*** 
 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 21 noiembrie 2017 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 21 noiembrie, următoarele acte normative: 
Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului  

privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace COM(2017) 563 (PHCD 93/2017) – 252 
voturi pentru.  

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul  
European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE JOIN 
(2017) 450 (PHCD 94/2017) – 265 voturi pentru. 
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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 95/2017) – 268 voturi 
pentru. 

Proiectul de Lege privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia (PL-x 
193/2015) - lege ordinară – 252 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri. 

Proiectul de Lege privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare (PL-x 
384/2017) - lege ordinară – 285 voturi pentru, 1 abținere. 

Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România (PL-x 405/2017) - lege ordinară – 
279 voturi pentru, 4 abțineri. 

Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice (PL-x 315/2017) - lege ordinară – 284 voturi pentru. 

Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea  
conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (PL-x 238/2017) - lege ordinară – 282 voturi pentru. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor (PL-x 369/2017) - lege ordinară – 281 voturi pentru. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea 
încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (PL-x 308/2017) -lege ordinară  
- 278 voturi pentru. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 296/2017) - lege ordinară – 285 voturi pentru. 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.764 din 14 decembrie 2016, publicată în Monitorul 
Oficial României, Partea I, nr.104 din 7 februarie 2017 (PL-x 717/2015/2017) - lege ordinară – 278 voturi pentru. 

Proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului  
de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" (PL-x 481/2017) - lege ordinară – 279 voturi 
pentru, 1 împotrivă, 1 abținere. 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei 
Europene a Liberului Schimb, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 152/2017/3.10.2017) lege ordinară – 
272 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea 
şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 172/2017) - lege ordinară – 
284 voturi pentru. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 158/2017) - lege ordinară – 253 
voturi pentru, 26 împotrivă, 5 abțineri. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 
372/2017) - lege ordinară – 276 voturi pentru; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru sănătate. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor (PL-x 309/2017) - lege organică – 178 voturi pentru, 94 împotrivă, 8 abțineri. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului (PL-x 338/2017) - lege organică – 278 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. 

Proiectul Legii prevenirii (PL-x 423/2017) - lege ordinară – a fost retrimis Comisiilor de specialitate în vederea 
întocmirii unui raport suplimentar în termen de o săptămână. 
 

*** 
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Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și Senatului de joi, 23 noiembrie 2017 
 

În ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de joi, 23 noiembrie, a fost dezbătută și votată moțiunea 
de cenzură “PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, inițiată de 148 de senatori și deputați aparținând 
Grupurilor parlamentare ale PNL, USR și PMP.  

Textul moțiunii a fost prezentat de doamna senator Ramona Nicoleta Dinu (Grupul parlamentar al USR), iar 
punctul de vedere al Executivului a fost expus de premierul Mihai Tudose. 

La dezbateri au participat următorii parlamentari: Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Florin Claudiu Roman și 
Florin Vasile Cîțu (Grupul parlamentar al PNL), Traian Băsescu (Grupul parlamentar al PMP), Dan Ilie Barna (Grupul 
parlamentar al USR), Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) și Ioan Munteanu (Grupul parlamentar al PSD). 

În urma votului secret cu bile, s-au înregistrat 159 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Un număr de 23 de 
parlamentari s-au abținut. Pentru adoptare ar fi fost necesare 233 de voturi. 

Reprezentanții PSD și ai ALDE nu au participat la vot, iar Grupurile parlamentare ale UDMR au anunțat că se 
vor abține. 

Moțiunea de cenzură a fost depusă la Parlament vineri, 17 noiembrie, și a fost citită luni, 20 noiembrie, într-o 
ședință comună. Miercuri, Birourile permanente reunite au decis ca dezbaterea moțiunii de cenzură să aibă loc joi, 23 
noiembrie, începând cu ora 11.00. 

*** 
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 24 noiembrie 2017) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1278 

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793
– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017 6 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 241 
- înregistrate în luna august 2017 1
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 237 
Dezbătute              

                                 din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 492 
570 

– votate  568 

             din care: - înaintate la Senat      45 

                            - în procedura de promulgare 47 

                            - promulgate** 204 

                            - respinse definitiv 272 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 720 

a) pe ordinea de zi 217 

b) la comisii  476 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

11 

3) Desesizări 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 19 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 19 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  0 

 
     Cele 568 iniţiative legislative votate privesc: 

                           195 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    114  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  18  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                          63  proiecte de legi  
                           373 propuneri legislative 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 221 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în legislatura 
anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017, 183 din 
iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017 şi 21 din iniţiativele legislative adoptate în  
sesiunea septembrie – decembrie 2017. 
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2017 
 

 
(Situaţia cuprinde datele la 24 noiembrie 2017) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 846 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608 

– înregistrate în luna august 2017 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 237 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 102

139 

– votate  137 

             din care: - înaintate la Senat      29 

                            - în procedura de promulgare 42 

                            - promulgate* 21 

                            - respinse definitiv 45 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 720 

a) pe ordinea de zi 217 

b) la comisii  476 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

11 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 19 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 19 

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

 
    Cele 137 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                     61 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
          29  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                                5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                      27 proiecte de legi 
                                    76 propuneri legislative 
 
                * În anul 2017 au fost promulgate 221 legi. 
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Şedinţele din zilele de luni, 20 şi marţi, 21 noiembrie 2017 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

202 

        din care: - în dezbatere 

 

202 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          15 
  

16 

   - votate 16 
                           - la Senat 
 

1 

                           - la promulgare 
 

14 

                           - respinse definitive 
 

1 

  
Retrimise la comisii 
 

1 

 
 
         ▪ Cele 16 iniţiative legislative votate privesc: 
                          12 proiecte de lege elaborat de Guvern: 
                                    din care: 
                                5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                6  proiecte de legi  
                         4 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 

           16  propuneri legislati 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
(săptămâna 20 – 24 noiembrie 2017) 

 
 

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

1.  PL-x 296/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală  

2.  PL-x 717/2015/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.764 din 14 decembrie 2016, 
publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr.104 din 7 februarie 2017  

3.  PL-x 152/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 
precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

4.  PL-x 172/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru 
completarea art.44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006  

5.  PL-x 158/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare  

6.  PL-x 315/2017 - Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice 

7.  PL-x 384/2017 - Lege privind externarea  persoanelor   decedate   de   religie  mozaică din 
unităţile sanitare   

8.  PL-x 405/2017 -  Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România  

9.  PL-x 481/2017 - Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă 
programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" 

10.  PL-x 193/2015 – Lege privind realizarea Monumentului Marii Uniri   de la 1 Decembrie 1918 - 
Alba Iulia 

11.  PL-x 238/2017 - Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază  

12.  PL-x 369/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor  

13.  PL-x 308/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 
privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind 
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică  

14.  PL-x 309/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere  Senatului: 
 

1. PL-x 338/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului  
 
 

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

1. PL-x 372/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile  
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F. Stadiul proiectelor de legi  
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului  

pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 
 
 

 
(situaţie la data de 27 noiembrie 2017) 

 
 
 

În septembrie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului 
pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017, care  cuprinde 174 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 101 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite 
etape ale procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor  
de legi 

Senat 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În  

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
15 
 

0 

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

0 
1 
0 

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

8 
0 
3 
3 

Camera 
Deputaţilor:  

75 4 

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

 
14 
45 

0 

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

 
1 
1 
10 
4 

Procedură comună:                                                                                          11 

Total: 90 3  
 

60 
  

30 

 101  90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 
((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2277  nnooiieemmbbrriiee    22001177))  

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

                              
Nr. 
crt 

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

1 

Plx 
318/2017 

 
L 

159/2017 

Proiect de lege privind abrogarea art.35 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997. (poz. I-a-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  OZ Plen 
AGRI și JUR 
  
 

Raport 
depus pe 
31.10.2017 
(529/R/201
7) 

2 

PLx 
351/2017 

 
L 

213/2017 

Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale 
unor categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din 
Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al statului 
român. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, curativă şi 
controlul medical de către Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru 
Preşedintele României, Preşedintele Senatului, 
Preşedintele Camerei Deputaţilor şi Prim-ministrul 
Guvernului României, precum şi pentru omologii 
acestora şi omologilor acestora şi se stabileşte 
modalitatea de finanţare a activităţilor menţionate mai 
sus.  

S - Adoptat pe 
11.10.2017 
CD - OZ Plen 
SĂN și APĂR 
 

 
 
Raport 
depus pe 
06.11.2017 
(556/R/201
7) 

3 

Plx  
329/2017 

 
L 

226/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării 
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020. (poz. I-a-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanțării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 12/2016. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  OZ Plen 
BUG și 
ADMIN  
 

Raport 
depus pe 
09.11.2017 
(572/R/201
7) 

4 

PLx 
347/2017 

 
L 

221/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia 
publică centrală.  
(poz. I-a-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Constituirea Comitetului pentru analiza organizării 
instituționale și a resurselor umane din administrația 
publică centrală, organism consultativ, fără 
personalitate juridică. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN  
 
 

Raport 
depus pe 
09.11.2017 
(573/R/201
7) 



 

Nr. 
crt 

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

5 

Plx  
331/2017 

 
L 

214/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 
nerambursabile pentru programele, proiectele sau 
acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 
acestora, precum şi a modului de repartizare şi de 
utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni pentru această activitate.  
(poz. I-a-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind 
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru 
această activitate. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  OZ Plen 
BUG  
 

Raport 
depus pe 
10.11.2017 
(574/R/201
7) 

6 

PLx 
403/2017 

 
L 

359/2017 

Proiect de lege pentru completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea tabelelor-anexă ale Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un număr de 14 substanțe. 
 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  OZ Plen 
SĂN și APĂR 
  
 

Raport 
depus pe 
15.11.2017 
(585/R/201
7) 

7 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 
CD - OZ Plen 
POL EXT și 
CROMANII 
  

Raport 
depus pe 
15.11.2017 
(587/R/201
7) 

8 

Plx 
373/2017 

 
L 

324/2017 

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la 
Legea pomiculturii nr.348/2003.  
(poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

 
 
S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport 
depus pe 
16.11.2017 
(593/R/201
7) 

9 
 

PLx 
84/2016 

 
L 

23/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de 
gestionare a instrumentelor structurale din domeniul 
transporturilor. (poz. I-b-9) 
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 593/2016 

Nominalizarea Ministerului Transporturilor ca organism 
intermediar în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructura Mare 2014-2020, care va gestiona 
funcţiile de selecţie, evaluare, monitorizarea 
implementării şi verificarea tehnică şi financiară a 
proiectelor din domeniul transporturilor, finanţate din 

S  - Adoptat pe 
23.05.2017 
CD - OZ Plen 
TRSP și JUR 
  
 

Raport 
depus pe 
21.11.2017 
(596/R/201
7) 



 

Nr. 
crt 

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

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene, pentru 
perioada 2014-2020. 

10 

PLx 
341/2017 

 
L 

182/2017 

Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a 
reziduurilor mărfii.  
(poz. I-a-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.210/2013. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  OZ Plen 
IND și  MED   
 
 

Raport 
depus pe 
21.11.2017 
(601/R/201
7) 

11 

 
PLx 

383/2017 
 

L 
258/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Programului geologic la 
nivel naţional. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  OZ Plen 
IND  

Raport 
depus pe 
21.11.2017 
(604/R/201
7) 

12 

PLx 
400/2017 

 
L 

215/2017 

Proiect de lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă. (poz. I-a-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru categoria 
de locuri de muncă în care se utilizează tehnologia 
informațiiei și comunicațiilor, urmărindu-se 
flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă în raport 
cu evoluția dinamică a pieței muncii, stabilindu-se 
avantaje atât pentru salariat, cât și pentru angajator. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  OZ Plen 
MUN 
 

Raport 
depus pe 
23.11.2017 
(611/R/201
7) 

13 

PLx 
273/2017 

 
L 

134/2017 

Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru 
limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) 
rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția 
acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei 
precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile 
de benzină. (poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de 
compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea 
benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la 
staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul 
alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Prin 
acest act normativ se transpun în legislaţia internă 
Directiva 94/63/CE, Directiva 2009/126/CE, precum şi 
Directiva 2014/99/UE. 

S - Adoptat pe 
04.09.2017 
CD - OZ Plen 
TRSP și MED 
  
 

Raport 
depus pe 
23.11.2017 
(614/R/201
7) 

14 

PLx 
343/2017 

 
L 

253/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen 
şi pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.232/2016 privind industria națională de apărare, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-18) 

Prorogarea unui termen prevăzut la art.42 din Legea 
nr.232/2016 privind industria națională de apărare,  
precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din același 
act normativ. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  OZ Plen 
IND și  APĂR  
 
 

Raport 
depus pe 
23.11.2017 
(616/R/201
7) 



 

Nr. 
crt 

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

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

15 

Plx  
226/2017 

 
L 

94/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (poz. I-
b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011, în sensul includerii în categoria 
excepţiilor de la aplicarea dispoziţiilor actului normativ 
de bază a Administraţiei Naţionale de Meteorologie și 
altor operatori economici din industria națională de 
apărare care au sarcini de mobilizare, având în vedere 
importanța strategică a acestora. 

S - Adoptat pe 
06.06.2017 
CD - ECON și 
IND  
pt. raport comun 
 

 

16 

PLx  
828/2015 

 
L 

545/2015 
 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul jocurilor 
de noroc. (poz. I-b-38) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea unor acte normativedin 
domeniul jocurilor de noroc, urmărindu-se asigurarea 
unei mai bune gestionări a pieței specifice și adaptarea 
la practica europeană în domeniul jocurilor de noroc 
tradiționale și la distanță. 

S - Adoptat pe 
23.11.2015 
CD - BUG  
pt. raport 
 
 

 
 
 
TDR: 
10.12.2015 

17 

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-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

18 

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-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

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; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD 
 

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. 

07.03.2017 

19 

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-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

20 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 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 

21 

Plx  
243/2017 

 
L 

91/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
în sensul introducerii unor facilități fiscale în materia 
taxei pe valoarea adăugată (TVA), prin stabilirea unei 
cote reduse de 0% aferentă anumitor categorii de bunuri 
și servicii și prin instituirea unor reguli în materia 
regimului special de scutire pentru întreprinderile mici.

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.09.2017 

22 

Plx  
350/2017 

 
L 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 

Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de pretutindeni,republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
îmbunătățirii actualei reglementări.  

S -  Adoptată pe 
11.10.2017 
CD -  BUG şi 
CROMANII   

 
TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

180/2017 - Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

pt. raport comun 
 
 

23 

Plx  
423/2017 

 
L 

158/2017 

LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor instrumente care să asigure 
prevenirea săvârșirii de contravenții. 

S -  Adoptat pe 
31.10.2017 
CD -  Retrimis 
pe 21.11.2017 la 
BUG şi JUR  
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
28.11.2017 
 

24 

PLx 
178/2017 

 
L 

57/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de 
porc din fermele româneşti.  
(poz. I-a-30)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei scheme 
de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea 
Programului carne de porc din fermele româneşti, prin 
care se acordă ajutoare de stat destinate depăşirii 
dificultăţilor înregistrate de către producătorii din 
sectorul creşterii porcinelor şi menţinerii cel puţin a 
nivelului actual de producţie. 

S -  Adoptat pe 
07.11.2017 
CD -  BUG şi 
AGRI  
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
28.11.2017 
 

25 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

26 

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-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

27 
PLx 

110/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile legislative 
vizează încetarea aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e), 

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  Retrimis pe 

TDR: 
06.11.2017 



 

Nr. 
crt 

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

L 
574/2016 

nr.123/2012.  
 (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

începând cu data de 01.04.2017, reglementarea prin lege 
a obligaţiei furnizorilor de a achiziţiona gazele naturale 
pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de 
eficienţă economică, pe baza unor proceduri care să 
asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie 
al gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi 
nediscriminatoriu al persoanelor care participă la 
procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de 
ofertanţi, precum şi reglementarea obligaţiei 
producătorilor, pentru perioada 1 decembrie 2016 – 31 
decembrie 2017 şi în măsura în care contractează 
vânzarea de gaze naturale, de a încheia contracte pe 
pieţele centralizate din România, transparent şi 
nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările 
emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime 
de gaze naturale din producţia proprie, care nu poate fi 
mai mică decât cea reprezentată de un procent, stabilit 
prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze 
naturale pentru care se încheie contracte de vânzare-
cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de 
vânzător. 

17.10.2012 la 
IND 
 pt. raport 
suplimentar 
 
 

28 

PLx 
198/2017 

 
L 

59/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. I-b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, precum și 
modificarea unor acte normative din domeniu, în vederea 
îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea ţintei 
de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea 
de energie pe care o va consuma România în anul 2020, 
prevedere cuprinsă în anexa I la Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE. 

S  - Adoptat pe 
08.05.2017 
CD -  IND și  
MED   
pt. raport comun 
 

TDR: 
30.05.2017 

29 

Plx 
239/2017 

 
L 

92/2017 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. 
(poz. I-b-26) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr.145/2014, în 
vederea facilitării aplicării legii, prin utilizarea 
carnetelor de comercializare și de către rudele de gradul 
II ale producătorilor agricoli, precum și posibilitatea 
utilizării de către comercianți a spațiilor de vânzare 
aferente producătorilor agricoli, în perioada în care 
aceștia nu sunt prezenți pe piață. 

S  - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD -  IND și  
AGRI   
pt. raport comun 
 

TDR: 
28.06.2017 

30 
PLx 

327/2017 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 
la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

Modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordonanța 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  IND și  

TDR: 
31.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

L 
250/2017 

tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de 
drumuri naționale din România.  
(poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

naționale din România, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 424/2002 cu modificările și 
completările ulterioare. 

TRSP   
pt.raport comun 
 
 

31 

 
PLx 

364/2017 
 

L 
179/2017 

Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea unor 
rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. (poz. I-
a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condițiilor de constituire și menținere a unor 
stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere, în 
scopul asigurării siguranței în aprovizionare, în cazul 
situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionare,  
a situațiilor de urgență deosebită sau a situațiilor de 
criză locală. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
 
TDR: 
07.11.2017 

32 

PLx 
421/2017 

 
L 

232/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. (poz. I-a-25) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
30.10.2017 
CD -  IND, TRSP 
și JUR 
 pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
21.11.2017 

33 

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-b-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 
 

34 

PLx 
330/2017 

 
L 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea 
cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 
comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 



 

Nr. 
crt 

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

212/2017 înregistrării acestora în România. (poz. I-a-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

în România, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

 31.10.2017 
 

35 

PLx 
369/2017 

 
L 

356/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor. (poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, intervențiiloe 
legislative vizând, potrivit Expunerii de motive, stabilirea 
unor derogări de la masele și dimensiunile maxime 
admise în circulație ale vehiculelor și ansamblurilor de 
vehicule, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 
precum și transpunerea prevederilor din Directiva (UE) 
2015/719 referitoare la controlul respectării maselor 
maxime admise în circulație pe drumurile publice din 
România a vehiculelor și ansamblurilor de vehicule. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
07.11.2017 
 

36 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2012 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-
b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

37 

Plx 
411/2016 

 
L 

303/2016 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare.  
(poz. I-b-34) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, în 
sensul introducerii unor reguli care să asigure accesul 
pe piaţă al tuturor producătorilor locali, zonali şi 
naţionali, reapariţia pe piaţă a produselor româneşti, 
precum şi readucerea preţurilor la un nivel decent 

S  - Respins  pe 
27.09.2016 
CD - AGRI  
 pt. raport 
 

 
 
TDR: 
18.10.2016 
 

38 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România. (poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

39 

PLx 
375/2017 

 
L 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor.  

Modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind 
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, 
cu modificările ulterioare, în principal, în scopul punerii 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  DROM, 
ADMIN și JUR 

TDR: 
07.11.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

357/2017 (poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

de acord a reglementării cu Decizia Curții 
Constituționale nr. 803/2015, prin care a fost admisă 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 
alin. (2) din Legea nr. 293/2004. 

pt. raport comun 
 
 

40 

PLx 
451/2016 

 
L 

450/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind actele de stare 
civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (poz. 
I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.119/1996, precum şi 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de 
identitate ale cetăţenilor români, în vederea simplificării 
procedurilor privind întocmirea actului de naştere, astfel 
încât statul român să nu mai înregistreze situaţii de 
nedeclarare a naşterii copilului. În acest sens, se 
propune stabilirea a două modalităţi de înregistrare a 
naşterii, în funcţie de termenul în care aceasta se 
realizează. 

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD - ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

41 

PLx 
506/2016 

 
L 

457/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice central şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. I-
b-25) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

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

 
 
TDR: 
15.11.2016 
 

42 

PLx 
340/2017 

 
L 

177/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) 
lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții. (poz. I-a-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, intevențiile legislative vizând, potrivit Notei 
de fundamentare, ”clarificarea competențelor de emitere 
a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de 
construire prin precizarea competențelor primarului 
general al municipiului București, în prevința clădirilor 
clasate individual ca monument istoric și în 
zoneleconstruite protejate stabilite conform legii”. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

43 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor. (poz. I-a-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor, propunând la 
abrogare Legea nr. 230/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului 
nr. 1588/2007. 

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -  ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
TDR: 
07.12.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

44 

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-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

45 

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-b-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

46 

PLx 
391/2017 

 
L 

254/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
105.2006, cu modificările și completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  MED 
pt. raport 
 

TDR: 
16.11.2017 

47 

PLx 
481/2016 

 
L 

451/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice. 
(poz. I-b-39) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 

Actualizarea prevederilor Legii nr.17/2000 cu actele 
normative emise ulterior, în special, revizuirea 
mecanismului de finanţare a căminelor pentru persoane 
vârstnice, în sensul eliminării termenului de „venituri 
extrabugetare”, al includerii în costul mediu lunar de 
întreţinere a cheltuieliilor de personal, cu excepţia celor 
aferente personalului medical finanţat din Fondul 

S - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD - MUN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.11.2016 



 

Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

naţional unic de asigurări de sănătate, precum şi al 
stabilirii ordinii surselor de finanţare, cu respectarea 
principiului subsidiarităţii şi a prevederilor Legii 
nr.292/2011. 

48 

PLx 
365/2017 

 
L 

204/2017 

Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii. (poz. I-a-
6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea stopării fenomenului de muncă 
nedeclarată. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 
 

TDR: 
07.11.2017 

49 

PLx 
393/2017 

 
L 

326/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (poz. I-a-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, republicată, în vederea 
reglementării adecvate a activităților 
specificedomeniului agricol. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

50 

PLx 
29/2017 

 
L 

630/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii.  
(poz. I-a-40) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării 
activității comisiilor de specialitate ale Ministerului 
Sănătății, care funcționează necorespunzător în prezent, 
de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru 
încheierea contractelor de mana gement ale managerilor 
generali, precum și pentru eficientizarea serviciilor de 
asistență medicală. 

S -  Adoptat pe 
30.10.2017 
CD -  SĂN și 
JUR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
21.11.2017 

51 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 



 

Nr. 
crt 

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

52 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
25.05.2011 
CD - Retrimis 
pe data de 
27.03.2012 la 
ÎNV 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.04.2012 

53 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul derulării proceselor de evaluare în 
vederea certificării şi după data de 31 decembrie 2015. 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
17.12.2015 

54 

PLx 
274/2017 

 
L 

150/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. (poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, în sensul 
introducerii contractului de activitate sportivă, care va fi 
încheiat între un sportiv de performanţă şi o structură 
sportivă şi are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu 
caracter sportiv. Contractul se poate încheia pe perioade 
de timp determinate, de la o lună la multianual şi va avea 
stipulată valoarea drepturilor băneşti aferente 
contraprestaţiei depusă de către soprtivul de 
performanţă sau de către alte persoane juridice sau 
fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv 
modalităţile şi termenele de plată. 
 
 

S - Adoptat pe 
04.07.2017 
CD - ÎNV 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
27.09.2017 

55 

PLx 
452/2017 

 
L 

161/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
(poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
07.11.2017 
CD -  CULT și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
28.11.2017 



 

Nr. 
crt 

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

 

56 

PLx 
394/2013 

 
L 

299/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru. (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

57 

PLx 
342/2017 

 
L 

218/2017 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-22) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri referitoare la regimul juridic al 
precursorilor de explzivi, în scopul instituirii cadrului 
instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013privind 
comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. 
 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

58 

PLx 
422/2017 

 
L 

370/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. (poz. II-
11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, în scopul clarificării unor aspecte legate de 
procedura aplicabilă în cazurile de acordare sau de 
redobândire a cetăţeniei române. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
23.11.2017 

59 
PLx 

443/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016. (poz. II-
43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Furnizarea unui mecanism pentru desfășurarea 
dialogului politic prin organizarea unor summit-uri 
anuale la nivel de lideri și a unor consultări la nivel 
ministerial. 

CD -  JUR  
 pt. raport 
S -   
 

TDR: 
23.11.2017 

60 
PLx 

473/2017 
 

Proiect de Lege privind cooperarea autorităţilor publice 
române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare 
în Materie de Aplicare a Legii (Europol). (poz. II-46)  

Crearea regimului juridic aplicabil activităţii de 
cooperare dintre autorităţile publice române cu Agenţia 
Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -  JUR și 

TDR: 
07.12.2017 



 

Nr. 
crt 

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

L 
376/2017 

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

aplicare a Legii (Europol), având în vedere prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 mai 2016 privind 
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie 
de Aplicare a Legii (Europol) şi de înlocuire şi de 
abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI şi 2009/968/JAI ale 
Consiliului. 

APĂR 
 pt. raport 
comun 
 

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 
PLx 

338/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului. (poz. II-27) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea și funcționarea instituției Avocatului 
Poporului, în sensul înființării, în cadrul instituției, a 
Domeniului pentru protecția și promovarea drepturilor 
copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului 
Poporului, denumit Avocatul Copilului. 

CD -  
Adoptată pe 
21.11.2017 
S  - 

 

2 
 

L 
181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României. (poz. I-a-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  ADMIN 
și 
Dezvoltare 
regională 
pt. raport 
comun 
CD -   
 
 

TDR: 19.09.2017 
Comisia pentru 
dezvoltare 
regională solicită 
decalarea cu 2 
săptămâni a 
termenului pentru 
depunerea 
raportului, și 
încadrarea în 
categoria legilor 
de complexitate 
cu termen de 
adoptare de 60 de 
zile.

3 
L 

217/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. (poz. I-
a-17) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația 
națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei 
2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea 
instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în 
Uniunea Europeană, precum și al Directivei 

S -  JUR 
pt. raport 
suplimentar 
CD -   
 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 2016/343/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea 
anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a 
dreptului de a fi prezent la proces în cadrul 
procedurilor penale. 

4 
L 

257/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri 
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor 
în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi 
pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil. (poz. I-
a-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 

S -  
Adoptată pe 
21.11.2017 
CD -   
 

Trimis la Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere 

5 

PLx 
12/2017 

 
L 

68/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. (poz. I-b-12) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educației, cercetării, formării profesionale și 
sănătății, în scopul clarificării cadrului normativ 
privind învățământul special integrat, eficientizarea 
relațiilor contractuale ale directorilor unităților de 
învățământ preuniversitar, înființarea de programe de 
studii cu dublă specializare, flexibilizarea raporturilor 
de muncă pentru personalul de cercetare - dezvoltare 
din cadrul institutelor de cercetare și al școlilor 
doctorale, creșterea calității deținătorilor titlului de 
profesor universitar, prorogarea termenului de 
aplicare a prevederilor legale privind evaluarea 
națională, admiterea în liceu și a examenului de 
bacalaureat etc.

CD -  
Adoptată pe 
19.09.2017 
S -  ÎNV și 
MUN 
pt. raport 
 
 

 
TDR: 18.10.2017 

6 

PLx 
305/2017 

 
L 

410/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate 
între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al 
Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017.  
(poz. II-68) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017.  
 

CD - 
Adoptată pe 
24.10.2017 
S -  APĂR 
 

 
 
 
Comisia sesizată 
a depus raportul-
favorabil 

7 
PLx 

337/2017 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 

Asigurarea protecției Informațiilor clasificate 
schimbate sau generate în procesul de cooperare 
dintre Părți sau dintre persoanele juridice din statele 

CD - 
Adoptată pe 
31.10.2017 

 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L 
417/2017 

semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017. (poz. II-67) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Părților. S -  APĂR Comisia sesizată 
a depus raportul-
favorabil 

8 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate.  
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate, urmărindu-se îmbunătățirea cadrului legal 
în materie, precum și prevenirea și combaterea 
migrației ilegale. 

S -  
Adoptată pe 
12.02.2015 
CD - 
Adoptată pe 
31.10.2017 
 

 
 
 
La promulgare 
din data de 
11.11.2017 

9 

PLx 
259/2017 

 
L 

120/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la 
bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia 
din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007-2013. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.15/2013, în sensul stabilirii condiţiilor pentru 
suportarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, a sumelor aferente 
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice pentru proiectele a căror finanţare este 
eşalonată în două perioade de programare, cuprinzând 
faza I implementată în cadrul Programului operaţional 
sectorial Mediu 2007-2013, iar faza a II-a 
implementată în cadrul Programului operaţional 
sectorial Infrastructura Mare 2014-2010. 

S - Adoptată 
pe 
26.06.2017 
CD - 
Adoptată pe 
31.10.2017 
  
 

 
 
 
 
 
 
La promulgare 
din data de 
08.11.2017 

10 

PLx  
319/2017 

 
L 

224/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 
fizice.  
(poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului de intrare în vigoare prevăzut 
la art. 93 teza întâi din Legea nr.151/2015 privind 
procedura insolvenţei persoanelor fizice, până la data 
de 1 ianuarie 2017. 

S -  
Adoptată pe 
26.09.2017 
CD -  
Adoptată pe 
31.10.2017 
 

 
 
 
 
La promulgare 
din data de 
11.11.2017 

11 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (poz. I-
b-35)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 

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

CD -  
Adoptat pe 
11.10.2017 
S  -  ÎNV 
pt. raport 
 
 

TDR: 31.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

12 
 

PLx 
231/2017 

 
L 

403/2017 
 
 

Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 
aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon 
troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, 
şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi 
una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-
13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. (poz. 
I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Extinderea obiectivelor de reducere a emisiilor până în 
anul 2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat 
Membru de angajamente de reducere a emisiilor 
(exprimate ca % de reducere a emisiilor până la anul 
2020, faţă de nivelul emisiilor aferent anului de 
referinţă , respectiv anul 2005) pentru dioxidul de sulf 
(SO2), oxid de azot (NOx), compuşi organici volatili 
(COV), amoniac (NH3) şi ca element de noutate 
angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se 
pune accentul pe efectele particulelor în suspensie 
asupra sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai 
dăunătoare şi pot fi exprimate în valoare monetară 
pentru a fi comparate cu uşurinţă cu costurile. 

CD -  
Adoptată pe 
17.10.2016 
S  - 
Adoptată pe 
20.11.2016 

 

13 

PLx 
270/2017 

 
L 

398/2017 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea 
actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei 
civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 
2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, 
precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, 
la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, 
la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării 
ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 
1970.  
(poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de 
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile 
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 
2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 
2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la 
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România 
la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru 
reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată 
la Haga la 16 septembrie 1970. Convenţia şi 
Protocolul de la Beijing stabilesc actele de intervenţie 
ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile clasificate ca 
fiind infracţiuni, precum şi competenţele statelor 
contractante în anchetarea respectivelor infracţiuni. 

CD - 
Adoptată pe 
11.10.2017 
S  - 
Adoptată pe 
13.11.2017 
 

La SG din data 
de 20.11.2017 
 

14 

PLx  
284/2017 

 
L 

397/2017 
 

Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, 
la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind 
decontările multilaterale în ruble tranferabile şi 
organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare 
Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, 
încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963. (poz. I-b-45) 

Încetarea aplicabilității de la 1 ianuarie 1991 a 
Sistemului de decontări multilaterale în ruble 
transferabile, stabilit de Convenția privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile și organizarea 
Băncii internaționale de cooperare economică din 22 
octombrie 1963, continuarea activității Băncii 

CD - 
Adoptată pe 
11.10.2017 
S -  
Adoptată pe 
06.11.2017 

La promulgare 
din data de 
18.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

internaționale de cooperare economică pe baze 
comerciale, efectuând operațiuni în valută liber 
convertibilă și menținându-și statutul de organizație 
internațională, stabilirea capitalului social al BICE la 
suma de 400 milioane de ECU, crearea condițiilor 
necesare în vederea transformării BICE într-o Bancă 
pe acțiuni, care să funcționeze pe principii comerciale. 

 
 

15 

PLx 
285/2017 

 
L 

404/2017 
 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Serbia în domeniul securităţii 
sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016. (poz. I-
b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

Ratificarea Acordului între România și Republica 
Serbia în domeniul securității sociale, semnat la 
Belgrad, la 28 octombrie 2016, Acordul se va aplica 
legislaţiei din România privind indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă, maternitate, 
îngrijirea copilului bolnav, prevenirea îmbolnăvirii şi 
recuperarea capacităţii de muncă, pentru pensiile 
acordate în cadrul sistemului public de pensii, 
prestaţiile în natură, în caz de boală şi maternitate, 
prestaţiile în natură şi în bani, în caz de accidente de 
muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces, alocaţia 
de stat pentru copii. 

CD - 
Adoptat pe 
17.10.2017 
 S - MUN 
pt. raport 

TDR: 14.11.2017 

16 

PLx 
269/2017 

 
L 

382/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la 
Bucureşti, la 21 aprilie 2016. (poz. I-b-42) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a 
procedurii generale și a aranjamentelor pentru 
transportul militar prin teritoriile statelor celor două 
Părți pe căi rutiere, ferate, aeriene, fluviale și/sau căi 
de comunicație maritimă și definește punctele de 
trecere a frontierei de stat și condițiile de trecere a 
frontierei de stat, astfel: din Ucraina în România sau în 
tranzit pe teritoriul Românei, din România în Ucraina 
sau în tranzit pe teritoriul Ucrainei, ca o modalitate de 
sprijinire a operațiunilor internaționale, de 
menținere/restabilire a păcii a exercițiilor militare 
comune și a altor activități de cooperare militară 
internațională în cadrul acordurilor internaționale la 
care România și Ucraina sunt părți. 
 

CD -  
Adoptată pe 
26.09.2017 
S -  
Adoptată pe 
06.11.2017 
 

 
 
La promulgare 
din data de 
18.11.2017 
 
 

17 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 

Proiect de Lege pentru respingerea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 
vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale 
siguranţei stării de sănătate a populaţiei. (poz. I-b-21) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare 
Cantacuzino, instituţie publică de importanţă 
strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea 
Institutului Naţionale de Cercetare Dezvoltare pentru 
Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, care se 
desfiinţează. 

S -  Adoptat 
pe 
21.11.2017 
CD -   
 

Trimis la Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere. 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

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

18 
Plx 

181/2017 
 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) 
din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. I-b-28) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD - 
Adoptată pe 
07.11.2017 
S -  
 

 

19 

PLx 
335/2017 

 
L 

449/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării 
Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii 
Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a 
sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), 
la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul 
Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 
1998. (poz. II-26) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea rezoluției ASP-CPI/14/Res.2, adoptată de 
cea de-a XIV-a sesiune a ASP (Adunării Statelor Părți) 
la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 
noiembrie 2015, cu privire la art.124 din Statutul 
Curții Penale Internaționale. 

CD - 
Adoptată pe 
07.11.2017 
S -  JUR 
pt. raport 

 
 
 
TDR: 05.12.2017 

20 

PLx 
307/2017 

 
L 

176/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională 
în materie penală. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

S -  
Adoptată pe 
25.09.2017 
CD - 
Adoptată pe 
07.11.2017 
  

 
La promulgare 
din data de 
15.11.2017 
 

21 

Plx  
344/2017 

 
L 

255/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea 
accelerării implementării proiectelor de infrastructură de 
transport de interes național, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea 
și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a 
cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare și modificarea și completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-37) 
- Procedură de urgenţă: da 

Aprobarea unor măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de 
transport de interes național, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

S -  
Adoptată pe 
10.10.2017 
CD -  
Adoptată pe 
07.11.2017 
 
 

La promulgare 
din data de 
15.11.2017 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

22 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din 
fonduri publice.  
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice. 

S - Adoptată 
pe 
28.02.2017 
CD - 
Adoptată pe 
14.11.2017 
 

La promulgare 
din data de 
22.11.2017 
 

23 

PLx 
152/2017 

 
L 

22/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de 
Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (poz. 
I-a-38)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental 
pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum 
şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb, având în vedere atribuțiile 
ministrului delegat pentru afaceri europene, astfel cum 
acestea sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2017. 

S - Adoptată 
pe 
26.09.2017 
CD - 
Adoptată pe 
21.11.2017 
  

 

24 

PLx  
238/2017 

 
L 

116/2017 
 

Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi 
accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislația națională a prevederilor 
Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de 
plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. 

S - Adoptată 
pe 
20.06.2017 
CD - 
Adoptată pe 
21.11.2017 
 

 

25 

PLx 
308/2017 

 
L 

148/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele 
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, 
prin inspecţia tehnică periodică. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice 
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului 
şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică. 

S -  
Adoptată pe 
26.09.2017 
CD -  
Adoptată pe 
21.11.2017 
  
 
 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

26 

PLx 
372/2017 

 
L 

162/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, în scopul transpunerii 
Directivei (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 
2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 
98/83/CE a Consiliului privind calitatea apeidestinate 
consumului uman, care are ca termen final de 
transpunere data de 27 octombrie 2017. 

S -  Respins 
pe 
17.10.2017 
CD -  
Respins pe 
21.11.2017  
 

Respins definitiv 

27 

PLx 
229/2017 

 
L 

262/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul 
unor activități ce presupun cooperarea directă între 
Părți sau încheierea și derularea unor contracte 
clasificate între persoane juridice din România și 
Germania. 

CD -  
Adoptată pe 
27.06.2017 
S -  
Adoptată pe 
25.09.2017 
 

Legea  
nr. 200/2017 

28 
 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea managementului ariilor natural 
protejate.  
(poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 - Adoptată 
pe 
20.02.2017 
CD -  
Adoptată pe 
04.10.2017 

Legea  
nr. 204/2017 

29 

PLx 
171/2017 

 
L 

34/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor externe nerambursabile. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2015, în sensul instituirii posibilităţii 
rambursării, ulterior elaborării Raportului final de 
control aferent programului de către Autoritatea de 
Audit, a cheltuielilor solicitate de către beneficiarii de 
proiect, precum şi crearea mecanismului instituțional 
și procedural menit a conduce la recuperarea sumelor 
rambursate necuvenite, prin plată voluntară. 

S - Adoptată 
pe 
03.04.2017 
CD - 
Adoptată pe 
04.10.2017 
 

Legea  
nr. 205/2017 

30 

PLx 
233/2017 

 
L 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului 
financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi 

Stabilirea cadrului procedural, legal și financiar 
pentru gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar 
Spațiul Economic European 2014-2021, precum și a 

S - Adoptată 
pe 
12.06.2017 
CD - 

Legea  
nr. 206/2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

118/2017 
 

Mecanismul financiar norvegian 2014-2021. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

cofinanţării aferente acestei asistenţe, pentru a permite 
utilizarea în cele mai bune condiţii a fondurilor externe 
nerambursabile la nivelul programelor şi proiectelor, 
în termenul maxim de implementare prevăzut în 
Regulamentele celor două mecanisme financiare. 

Adoptată pe 
04.10.2017 
 

31 
 
 

PLx 
295/2017 

 
L 

174/2017 

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamenului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii. 
(poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de 
tranzacţii, act juridic de imediată aplicabilitate în 
dreptul intern (conform art.288 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), parte 
constitutivă a Tratatului de la Lisabona). 

S - Adoptată 
pe 
18.09.2017 
CD - 
Adoptată pe 
11.10.2017  
 

Legea  
nr. 210/2017 

32 

PLx 
252/2017 

 
L 

371/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la 
Bucureşti, la 8 februarie 2017. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul 
unor activități ce presupun cooperarea directă între 
Părți sau încheierea și derularea unor contracte 
clasificate între persoane juridicedin România și 
Serbia. 

CD -  
Adoptată pe 
19.09.2017 
S -  
Adoptată pe 
23.10.2017 
 

Legea  
nr. 215/2017 

33 

PLx  
268/2017 

 
L 

390/2017 
 

Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea 
nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la 
construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în 
domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată 
la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Suplimentarea contribuției României la construir 
ea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor și 
al ionilor în Europa (denumit Centrul FAIR) cu 
valoarea de 2,9 milioane euro (la nivelul prețurilor din 
ianuarie 2005) și prelungirea perioadei de contribuție 
până în 2022. Plățile anuale ale contribuției în 
numerar se efectuează conform sumelor de plată 
repartizate fiecărui stat membru sau partener la 
proiectul FAIR ce alcătuiesc veniturile la bugetul 
anual aprobat al proiectului. 

CD - 
Adoptată  pe 
04.10.2017 
S -  
Adoptată pe 
23.10.2017 

Legea  
nr. 218/2017 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
                              

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

4 

PLx 
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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

5 
PLx 

413/2013 
 

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 

 
Raport depus pe 
data de 
25.06.2014; 

 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
546/2013 

 
 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2012.   
(poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

urmează să intre 
pe OZ 
 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

7 

PLx 
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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

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

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S

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

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

 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

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 

 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

10 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

11 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare  
din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  24 noiembrie 2017 ) 

 

I.  În perioada   20  –  24 noiembrie 2017  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte.  

        Comisiile permanente au depus 51 avize. 
Cele 25 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

17   
8 

 
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 
1  

22 
0  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 440 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 62 pentru raport 

suplimentar.  
  La comisii se află  48  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  
sesiune ordinară a anului 2017.  
 
                                                                                                                                                                                          

II. De la începutul actualei legislaturi 

       Comisiile parlamentare au întocmit  678  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 551 

 rapoarte suplimentare 103 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 49 

TOTAL     703 

 
 

 
 
 
 
 



                    A N E X A 
  

     
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  20 - 24 noiembrie 2017 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.238/2017 

Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază – raport comun cu comisia 
pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(501/RS din 
20.11.2017) 

2 

 
PLx.423/2017 Proiectul Legii prevenirii – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(598/R din 21.11.2017) 

3 

 
Plx.287/2014 

Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor 
fizice care au accesat credite în franci elveţieni - – raport comun cu 
comisia juridică 

11 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.11.2017 
Raport de respingere 

(599/R din 21.11.2017) 

4 

 
PLx.337/2014 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori - raport 
comun cu comisia juridică 

17 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de respingere 
(600/R din 21.11.2017) 

5 

 
PLx.427/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului 

20 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(612/R din 23.11.2017) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.238/2017 

Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază – raport comun cu comisia 
pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(501/RS din 
20.11.2017) 



2 

 
PLx.341/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii – raport comun cu 
comisia pentru mediu

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(601/R din 21.11.2017) 

3 

 
PLx.367/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare 
a exportului 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(602/R din 21.11.2017) 

4 

 
PLx.382/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2017 

pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele 

Guvern 
adoptat de 

Senat  
17.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(603/R din 21.11.2017) 

5 

 
PLx.383/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel 

naţional 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(604/R din 21.11.2017) 

6 

 
PLx.444/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial 
Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles 
la 30 octombrie 2016 

Guvern 21.11.2017 
Raport de adoptare 

(608/R din 22.11.2017) 

7 

 
 
PLx.445/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la 
Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi 
Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a 
se ţine seama de aderarea Ecuadorului 

Guvern 21.11.2017 
Raport de adoptare 

(609/R din 22.11.2017) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.84/2016/
2017 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de 
gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor – 
raport comun cu comisia juridică

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.10.2017 

Raport de adoptare a 
legii cu amendamente 
(596/R din 21.11.2017) 

2 

 
 
PLx.273/2017 

Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea 
benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de 
distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor 
la staţiile de benzină – raport comun cu comisia pentru mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(614/R din 23.11.2017) 



3 

 
PLx.195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic – raport 

comun cu comisiile pentru administrație și mediu 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.11.2017 

Raport de adoptare  
(615/R din 23.11.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.318/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind 

protecţia animalelor – raport comun cu comisia juridică 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.11.2017 
Raport de respingere 
(5/RS din 21.11.2017) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.223/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată – raport comun cu comisia 
penru muncă 

46 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.2017 
Raport de respingere 

(606/R din 22.11.2017) 

2 

 
Plx.228/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 
din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.10.2017 
Raport de respingere 

(607/R din 22.11.2017) 

3 

 
 
PLx.424/2017 

Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, 
precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(613/R din 23.11.2017) 

4 

 
PLx.195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic – raport 

comun cu comisiile pentru transporturi și mediu 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare  
(615/R din 23.11.2017) 

 
 
 
 
 
 



 
 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.341/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii – raport comun cu 
comisia pentru industrii

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(601/R din 21.11.2017) 

2 

 
 
PLx.273/2017 

Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea 
benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de 
distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor 
la staţiile de benzină – raport comun cu comisia pentru transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(614/R din 23.11.2017) 

3 

 
PLx.195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic – raport 

comun cu comisiile pentru transporturi și administrație 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.11.2017 

Raport de adoptare  
(615/R din 23.11.2017) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.223/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată – raport comun cu comisia 
penru administrație 

46 parlam. 
respinsă 
de Senat 

07.11.2017 
Raport de respingere 

(606/R din 22.11.2017) 

2 

 
Plx.345/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 

sistemul public de pensii 

51 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.11.2017 
Raport de respingere 

(610/R din 23.11.2017) 

3 

 
PLx.400/2017 Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(611/R din 23.11.2017) 

 
 
 
 



 
 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.406/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor 

nr.350/2006 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de adoptare 
(605/R din 22.11.2017) 

 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.84/2016/
2017 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de 
gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor – 
raport comun cu comisia pentru transporturi

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare a 
legii cu amendamente 
(596/R din 21.11.2017) 

2 

 
PLx.423/2017 Proiectul Legii prevenirii – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(598/R din 21.11.2017) 

3 

 
Plx.287/2014 

Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor 
fizice care au accesat credite în franci elveţieni  – raport comun cu 
comisia pentru buget 

11 parlam. 
respinsă 
de Senat 

07.11.2017 
Raport de respingere 

(599/R din 21.11.2017) 

4 

 
PLx.337/2014 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori - raport 
comun cu comisia pentru buget 

17 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.10.2017 

Raport de respingere 
(600/R din 21.11.2017) 

5 

 
Plx.318/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind 

protecţia animalelor – raport comun cu comisia pentru buget 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.2017 
Raport de respingere 
(5/RS din 21.11.2017) 

6 

 
Plx.228/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 
din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari – raport comun cu comisia pentru administrație 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.11.2017 
Raport de respingere 

(607/R din 22.11.2017) 

 
 



 
 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.481/2017 

Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu 
baza la sol" aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de 
rachete sol-aer cu bătaie mare(HSAM)" 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(597/R din 21.11.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
 

”Îndrăzniți să credeți” că sistemul de învățământ este în declin 
 

 Școlile se prăbușesc peste copii, devin adevărate capcane periculoase pentru cei care le calcă pragul fie din cauza 
că nu au autorizații de funcționare, fie că nu au profesori calificați. O generație întreagă de elevi a fost lăsată fără 
manuale pe bănci, iar licitațiile de anul viitor au fost deja compromise prin simplul fapt că Ministerul a întârziat deja 
procedura. Marea inovație de la educație este promisiunea că vom avea manual unic și editură unică - se va elimina orice 
formă de competiție, prețul și calitatea manualelor vor fi stabilite exclusiv din pixul ministrului. Modelul manualului va 
fi unul inspirat din perioada stalinistă - profesorul și elevul vor trebui să accepte un singur mod de predare/învățare. În 
timp ce întreaga lume se deschide către noi forme de cunoaștere, PSDragnea ne impune o ”cale unică”. 
 Tot mai mulți tineri părăsesc școala, iar cei care reușesc să obțină o diplomă constată că aceasta nu are nicio 
valoare pe piața muncii. Ministrul ne spune că ”școala este gratuită pentru că plătește părintele și statul, nu copilul” - din 
păcate, pentru acest mod de gândire plătesc generații întregi de absolvenți care au intrat direct în șomaj sau asistență 
socială.  
 ”Îndrăzniți să credeți” că educația va rămâne în continuare subfinanțată, profesorii nu vor primi salarii majorate, iar 
miile de noi grădinițe și școli promise vor rămâne la nivel de declarații marca PSD. 
 

Deputat 
Raluca Turcan  

*** 
 

Un guvern paralel cu aşteptările românilor!» 
 

 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,   
 Într-o rezoluţie adoptată de Comitetul Executiv al PSD, întrunit, zilele trecute, în şedinţă, la Băile Herculane, 

pentru a analiza rezultatele obţinute în cele 10 luni de guvernare, dar şi situaţia politică actuală, se precizează negru pe 
alb: „Referitor la stadiul îndeplinirii Programului de guvernare, s-a constatat că guvernul a realizat măsurile aferente 
perioadei analizate, datele fiind sintetizate într-un document public. Acesta atestă îndeplinirea angajamentelor asumate 
în campania electorală faţă de români”. 

 Aceste afirmaţii sunt năucitoare din punct de vedere al aberaţiilor conţinute, al neadevărurilor ridicate la rang de 
axiome, menite mai degrabă să ne insulte inteligenţa decât să ne stârnească râsul. 

 Cât de mult poţi să-i subestimezi pe propriii cetăţeni dacă ai tupeul să afirmi că  „guvernul a realizat măsurile 
aferente perioadei analizate” şi că şi-a îndeplinit „angajamentele asumate în campania electorală faţă de români”? 

 Păi, în campania electorală, PSD a promis majorarea salariilor cu 25% şi nu doar mimarea acestei măsuri prin 
transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, fără niciun beneficiu net pentru salariat. 

 Şi de neimpozitarea veniturilor mai mici de 2000 de lei, o altă promisiune de campanie a PSD, s-a ales praful, 
cum la fel s-a întâmplat şi cu eliminarea impozitului pe dividende, sau alte asemenea „angajamente asumate”, cum ar fi 
eliminarea supraaccizei la carburanţi, aplicată la începutul anului, dar reintrodusă după doar câteva luni. 

 Perseverând în minciună prin omisiune, PSD nu a suflat o vorbă în campanie despre plafonarea indemnizaţiilor 
pentru mame, dar a pus-o în aplicare, nici despre creşterea în cascadă a preţurilor la energie, nici despre deteriorarea 
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indicelui Robor, nici despre atingerea minimului istoric al leului în raport cu euro, nici despre subfinanţarea investiţiilor 
publice. 

 Pe de altă parte, în acelaşi document de râsu-plânsu emanat la ultima şedinţă a Comitetului Executiv, PSD 
invocă existenţa unui aşa numit „stat paralel”, care, chipurile, ar încerca să zădărnicească îndeplinirea programului de 
guvernare prin „decapitarea puterii politice legitim alese”. 

 Este evident că, prin lansarea în spaţiul public a sintagmei „stat paralel”, PSD caută cu disperare un  ţap 
ispăşitor pentru un eventual „eşec în realizarea beneficiilor pentru cetăţeni”, acest inamic nevăzut neavând alt scop în 
viziunea social-democrată decât diminuarea „şanselor în viitoarele scrutine electorale pentru cele două partide politice 
din Coaliţia de guvernare”. 

 În realitate, „statul paralel” nu este decât o altă născocire a liderilor unui partid ajuns la masa critică, gata de 
implozie sub povara promisiunilor electorale neîndeplinite de către un guvern paralel cu aşteptările românilor.  

 Şi nici că trebuie un inamic mai devastator pentru „şansele în viitoarele scrutine electorale” decât piatra de 
moară a propriilor minciuni... 

 Vă mulţumesc!                                                Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Este mai înţelept să previi decât să vindeci 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Vin în faţa dumneavoastră în calitate de medic şi coleg, în calitate de ales a câtorva zeci de mii de maramureşeni 

care au avut şi au încredere în mine. Nu am renunţat la meseria de medic pentru că am depus un jurământ să-i ajut pe cei 
în suferinţă şi tocmai din acest motiv nu pot să rămân indiferentă la bătaia de joc a Ministerului Sănătăţii faţă de 
bunăstarea românilor.  

Domnilor colegi, în fiecare an iarna ia prin surprindere pe unii şi se pare că în acest an i-a surprins şi pe 
Ministrul Sănătăţii, dar şi pe o parte dintre colegii dumnealui. Am trecut de jumătatea lunii noiembrie iar în teritoriu nu 
au ajuns vaccinurile antigripale. Imunizarea pentru virusul gripal ar fi trebuit să fie făcută încă de la începutul lunii 
octombrie, cel puţin aceasta este recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de care nu s-a ţinut cont. Statisticile 
Institutului Naţional de Sănătate Publică nu arată deloc bine: în săptămâna 2-8 octombrie 2017, s-au înregistrat la nivel 
naţional 9 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 0 cazuri înregistrate în săptămâna  similar a anului 2016. Nu cred că are 
rost să căutăm vinovaţi în acest caz. Trebuie să conştientizăm că un vaccin care are ca rol protecţia împotriva unui virus 
potential mortal nu a fost făcut la timp. Cine îşi asumă responsabilitatea? 

La finele lunii septembrie, adică acum mai bine de o lună şi jumătate, într-o şedinţă de Guvern, ministrul 
Sănătăţii Florian Bodog a fost “certat” de premierul Mihai Tudose. Timpul a trecut, dar  vaccinurile n-au ajuns în 
cabinetele medicilor. Aşa defineşte Ministerul Sănătăţii prevenţia? 

Am văzut de-a lungul carierei mele de medic cum un banal virus precum gripa devine mortal la un bolnav 
cronic sau cum o mama îşi pierde pruncul pentru că nu a fost vaccinată la timp. Nu este posibil ca o întreagă ţară să 
sufere  din cauza incompetenţei unor angajaţi care ar fi trebuit să-şi facă datoria. Nu este posibil care zeci de mii de 
români care sunt în grupele de risc să nu fie vaccinaţi la timp din cauza indiferenţei unor personaje care nu au nimic de-a 
face cu sănătatea deşi sunt plătiţi cu bani buni pentru că lucrează în Ministerul Sănătăţii. Vaccinuri antigripale se pot 
achiziţiona din farmacii dar în depozitele Ministerului Sănătăţii acestea nu există? Farmaciile de unde le au? Ministerul 
de ce nu le poate achiziţiona? Somnul naţiunii naşte monştri, iar cel al angajaţilor din Ministerul Sănătăţii, care nu-şi fac 
datoria la timp, poate genera morţi. Cine se va face responsabil pentru eventualele decese, cine le va explica mamelor, 
soţiilor sau soţilor că nu s-a făcut nimic deşi se puteau evita tragediile? Trebuie să moară cineva ca să se ia măsuri? 

Este mai înţelept să previi decât să vindeci. 
Domnule preşedinte, 

  Domnilor colegi,  
În cel de-al 12-lea ceas, treziţi-vă! Responsabilitea este a noastră, a  fiecăruia dintre cei care au ştiut că nu se fac 

lucrurile deşi se puteau face. Nu putem permite nimănui să-şi bată joc de sănătatea românilor! 
 

Deputat  
Viorica Cherecheș 

*** 
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Ministrul Liviu Pop, complice cu mafia imobiliară din zona de urbanism ieşean 

Liberalii ieşeni sunt „contrariaţi” de mafia şi falsurile grosolane din zona de urbanism, dar şi de complicitatea şi  
manipulările iresponsabile ale Ministrului PSD Liviu Pop, în privinta acestui subiect. 

Consilierii locali ai PNL Iaşi, în semn de protest faţă de haosul din urbanism şi tărăgănarea premeditată a 
aprobării unui nou Plan Urbanistic General, şi totodată ca semnal de alarmă că cei din Primărie au pus Consiliul Local în 
situaţia de a fi complice la un fals grosolan prin înlocuirea planșelor care au existat  în dezbaterea publică, la un proiect 
de hotărâre pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal, au decis să se abţină de la votul oricărui  PUZ supus aprobării 
plenului municipalităţii. 

Ne vom abţine să votăm orice PUZ până când Primarul Chirica și cei din jurul său nu elaborează și supun 
aprobării noul Plan Urbanistic General al Iașului, document expirat de peste 10 ani și ținut în perfuzii prin hotărâri 
succesive de prelungire a valabilității. 

Noi, liberalii ieșeni, nu ne împotrivim proiectelor imobiliare sau proiectelor educaţionale, ci ne împotrivim 
haosului urbanistic din oraş deliberat întreţinut de actuala conducere a Primăriei pentru a servi mafiei imobiliare. 

Declaraţia ministrului Educaţiei, Liviu Pop, cum că este “contrariat” că nu votăm PUZ-uri în Consiliul Local, 
arată că este complice cu mafia imobiliară din zona de urbanism. 

Suntem „contrariaţi” de faptul că de 10 ani PUG-ul nu este actualizat, că de 10 ani Registrul Spaţiilor Verzi nu 
este adoptat. Pe cale de consecinţă, nu dorim să fim părtaşi la nenorocirea oraşului pe termen lung. 

Noi nu votăm „cu genunche”, ci cu gândul la binele şi viitorul oraşului. Ori dacă am legitima în continuare acest 
haos urbanistic care generează poluare, ambuteiaje în trafic şi sluţirea oraşului, am fi complici cu această conducere 
dezastruoasă a municipalității care este aservită samsarilor imobiliari, și nu se află în slujba ieşenilor. 

Indiferent de cât de năuc ne vorbește Ministrul analfabet al Educației Naționale, domnul Liviu Pop, despre un 
subiect ce nu îl cunoaște, indiferent câtă propagandă jignitoare și malițioasă va face domnul Chirica din bani publici, 
acompaniat și de ziarul său preferat de șantaj, Bună ziua Iași, vom continua să luptăm cu toate armele ca orașul copiilor 
noștri să nu ajungă o înfundătură, cu un trafic paralizat complet, poluat și incompatibil cu o viață normală. 

Vom continua și în perioada următoare să scoatem la suprafață golăniile săvârșite de către primarul Chirica și 
complicii săi, asigurând investitorii de bună credință, precum și pe toți ieșenii că demersul nostru ca orașul Iași să aibă 
un nou PUG este tocmai pentru ca acestora să le fie respectate drepturile. 
 

Deputat 
Marius Bodea 

***  

Declarație politică 

În Decembrie '89, românii au plătit cu sânge și prin jertfa supremă dorința arzătoare de-a reda libertatea și 
demnitatea acestui popor. Nu mult mai târziu, prin adoptarea Constituției din 1991, România și-a exprimat categoric 
aderarea la un ansamblu de valori și principii democratice, în acord cu cele europene. De un an de zile, însă, asistăm la 
un fenomen dureros. Coaliția ignorantă PSD+ALDE calcă în picioare Constituția, uitând de sacrificiul prin care s-a făcut 
posibilă adoptarea ei.  

Domnia legii - un principiu constituțional - nu reprezintă nici pe departe un reper pentru Dragnea, Tăriceanu și 
ai lor, care se află în prezent exact la polul opus: încearcă din răsputeri să fugă din calea legii. Mărturie stă declararea de 
către CCR ca neconstituționale a unor articole din numeroase legi adoptate cu fervoare de majoritatea PSD și ALDE. 
* Amintesc proiectul de lege care modifica Legea Referendumului -  CCR a stabilit că modificările aduse de PSD-
ALDE acestui act normativ încalcă art.151 din Constituție, precum și art.1 alin.(5) şi art.146 lit.a) teza a doua din 
Constituţie, prin dorința lor ca data organizării unui astfel de referendum să fie stabilită de Guvern, respectiv de a institui 
termenul de două zile în care Parlamentul să trimită Curţii proiectul legii de revizuire. 
* CCR a admis, totodată, sesizarea PNL privind neconstituţionalitatea Legii de funcţionare a TVR şi Societății Române 
de Radiodifuziune - mai multe articole au fost declarate neconstituționale.  
* Acum, PNL consideră că OUG privind modificarea Codului Fiscal încalcă Legea Fundamentală, mai precis art.148 
alin.(2) și (4) din Constituție, referitoare la prioritatea Dreptului European, art. 138 alin.(5), privind bugetul public 
național, precum și art. 11 alin. (1) şi (2), art.16 alin (1), art.56 alin (2). Așteptăm ca Avocatul Poporului să sesizeze 
CCR. 
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Este jenant cum capii PSD-ALDE și miniștrii lor își aduc aminte de Constituție doar atunci când se folosesc de 
ea și de decizii CCR pentru a manipula, pentru a ne minți că, vezi-Doamne, există bună-credință în proiecte aberante 
precum Legile Justiției. 

Această terfelire a Constituției în circoteca eternelor declarații defensive ale PSD și ALDE denotă o 
desconsiderare totală - revoltătoare pentru noi, românii - a principiilor care stau la baza Legii Fundamentale și care ar 
trebui să ghideze activitatea politică a celor de la guvernare. 

Ba chiar mă tem că unor domni ca Dragnea și Tăriceanu li s-ar părea de-a dreptul caraghios să credem că și-au 
însușit valorile constituționale și că urmăresc interesul românilor în măsurile pe care le adoptă. 

Din cauza unei guvernări perfide, bazată pe minciună și amăgire, a ajuns să fie tradusă prin ”naivitate” dorința 
ca spiritul Constituției să reprezinte un reper pentru cei ce ne conduc. Nu există deznădejde mai mare! 

Domnilor PSDiști, ALDiști, din tot ce spuneți voi, noi n-auzim decât un recviem al statului de drept, al 
independenței Justiției, al respectului față de Constituție. Să vă fie rușine pentru ceea ce-ați făcut din țara noastră! N-ar 
trebui să sărbătoriți această zi! 

Deputat 
Tudorița Lungu 

*** 
 

Nu le tăiați aripile tinerilor medici! 
 

Zilele acestea am asistat cu mânie și revoltă la mascarada ce a reprezentat susținerea examenului de intrare în 
rezidențiat pentru câteva mii de absolvenți ai facultăților de medicină. Printre ei se numără medicii tineri, care au ales cu 
speranță să rămână să profeseze în România. O țară din care ne văitam că ne pleacă doctorii, dar pentru care nu facem 
altceva decât să-i amăgim cu iluzii deșarte, cărora le tăiem aripile și le spulberam visele.  

Tinerii aceștia, care si-au tocit coatele pe băncile facultății de medicină, pe care dragostea de țară, de profesia 
aceasta atât de nobilă și de oameni, i-au determinat să rămână și să lupte cu sistemul, au trăit cele mai negre clipe, după 
ce, după susținerea celor 4 ore de concurs – timp în care au avut de rezolvat 200 de întrebări de tip grilă – au aflat cu 
stupoare, în timp ce tezele le erau corectate,  despre faptul că grilele de la  București sunt greșite. Cei care sunt medici și 
care au trecut prin acest examen dificil,  pentru care au învățat din greu și au făcut atâtea sacrificii,  renunțând de multe 
ori la atâtea lucruri,  cunosc gradul de dificultate al acestui concurs, condițiile și presiunea psihologică la care ești supus 
în acea zi: prezentarea cu cel puțin 2 ore înainte de începerea concursului, susținerea lui timp de 4 ore, după care 
urmează încă cel puțin 2 ore în care aștepți rezultatul final.  

Cu toate că tehnica a evoluat,  iar unii se laudă  cu introducerea manualului electronic în școli, iată că anul 
acesta, doar în centrul universitar București – mă întreb oare din ce cauză numai aici – s-au folosit pentru corectare grile 
greșite, ceea ce a dus la recorectarea tezelor în lipsa candidaților și a martorilor, ceea ce nu este conform prevederilor 
metodologiei acestui examen. Se știe că în final, după afișarea rezultatelor, întrucât examenul este unul național, 
posturile se aleg în ordinea mediilor.  

Având în vedere gravitatea situației, consider că domnul ministru al sănătății, Florian Bodog, trebuie să explice 
de ce s-a întâmplat acest lucru doar în București, locul în care trebuiau să ajungă copii identice ale grilelor de corectare 
distribuite în toată țara.  

Întrucât în acest caz nu s-a respectat  metodologia de examen, ceea ce poate avea consecințe grave pentru unii 
absolvenți de medicină, consider că demisia de onoare a celor care se fac direct răspunzători de această greșeală se 
impune de urgență!  

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

PSD este direct responsabil de lipsa infrastructurii rutiere în zona Moldovei! 
 

Stimați colegi parlamentari,  
„Un motiv imens de supărare pe PSD este neprioritizarea (în realitate) a construcției autostrăzii Târgu Mureș - 

Tîrgu Neamț - Iași, durerea Moldovei, leagănul electoral al PSD. PSD pur și simplu are datoria politică și morală să își 
facă o obsesie, să facă o prioritate națională absolută din scoaterea Moldovei din izolarea economică în care se află, 
construind această arteră vitală pentru viitorul celei mai izolate provincii din Uniunea Europeană continentală. Dacă nu o 
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face, chiar ajung să cred ceea ce am respins dintotdeauna ca fiind o aiureală partizană, ideea că PSD ține deliberat lumea 
în sărăcie, izolare și dependență”. 

Această mărturisire a făcut înconjorul televiziunilor și al Internetului în ultimele 42 de ore pentru că aparține 
unui politician social democrat, respectiv domnul Sorin Moisa. Ce este drept, un social democrat dezamăgit, care a decis 
să demisioneze dintr-un partid care, printre alte lucruri grave comise, este în stare să tergiverseze un proiect esențial 
pentru zona Moldovei. Atât eu cât și restul parlamentarilor liberali din zona Nord – Est atragem atenția constant asupra 
acestui mod deficitar de acțiune și gândire. Și eventuala scuză, care de altfel a și fost folosită în spațiul public, a grelei 
moșteniri nu își are locul. Dovezi în acest sens au fost prezentate de un reputat jurnalist de la noi: ”PSD a guvernat 
direct, cu prim-ministru asumat, propriu, mai mult de jumătate din cei 27 de ani trecuți de la revoluție – adică 
vreo 14,25 ani, dacă vreți o împărțire barbară, adică 5204 zile : 365 zile/an”. 

Stimați colegi social democrați și din partidele aliate în Coaliția de Guvernare nu mai aveți scuze să 
marginalizați MOLDOVA! Autostrada Moldovei trebuie să devină realitate cât mai repede. Acțiunile voastre să se 
concentreze pe asta, nu pe scuze puerile și inutile! 

Pe această cale vreau să întăresc mesajul cetățenilor din regiunea Moldovei și să solicit celor de la guvernare să 
nu mai tergiverseze proiectul autostrăzii Ungheni – Iași – Târgu Mureș pentru că întârzie șansa regiunii la dezvoltare, iar 
alegătorii își pierd și ultimul dram de răbdare pe care îl mai au.  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

20 noiembrie – Ziua internațíonală a drepturilor copilului 
 

 La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Convenția asupra Drepturilor Copilului, 
asumată și de țara noastră un an mai tarziu, convenție  care cuprinde 24 de drepturi esențiale pentru protecția copiilor 
împotriva abuzurilor și exploatării. Fiecare copil este o speranță într-un viitor mai bun și suntem datori să le asigurăm 
tuturor șanse egale și sprijin adecvat astfel încât copiii de astăzi să-și împlinească potențialul și să devină adulții 
responsabili, împliniți și implicați de mâine. Cu toate acestea, remarcăm cu regret abuzuri grave împotriva copiilor, în 
special în țările subdezvoltate, însă nici țara noastră nu este ocolită de astfel de abuzuri. O lipsă de atenție asupra acestor 
probleme poate avea consecințe foarte grave pe termen lung. Copiii sunt fără doar și poate cel mai prețios element al 
unei societăți. Felul în care tratăm și ne raportăm la copii spune totul despre noi, ca și adulți și oferă un exemplu pentru 
cei mici, care cu siguranță vor continua aceleași comportamente. Este trist că exact în această zi a fost dat publicității un 
raport Eurostat care spune că jumătate din copiii României sunt în risc de sărăcie, aceasta fiind cea mai mare rată din 
Uniunea Europeană. Țara noastră se situează pe primul loc și în ce privește abandonul școlar. Unii copii sunt ținuți acasă 
pentru a fi folosiți la munci grele și expuși la violențe care îi impiedică să mai meargă la școală. Alții abandonează 
școala pentru că Ministerul Invățământului nu le asigură transportul la școala. Solicit Ministerului Învățământului, 
planuri concrete pentru a rezolva abandonul școlar precum și înlocuirea programului Cornul și Laptele cu un program 
care să ofere copiilor o alimentație echilibrată și diversificată.. 

 O categorie aparte o reprezintă și copiii orfani. Am solicitat Ministerului Muncii și o fac din nou, pe această 
cale, să dispună măsuri care pot să crească numărul copiilor adoptați. Cu toate că există numeroase familii care doresc să 
adopte, numărul copiilor instituționalizați rămâne același, iar aceste familii se plâng de numărul redus de copii declarați 
adoptabili. Serviciile socio-medicale oferite copiilor cu dizabilități sau nevoi speciale și integrarea acestora în 
învățământul de masă suferă de asemenea, din cauza alocării insuficiente de buget, astfel încât șansele acestor copii la o 
viață normală scad considerabil. Din păcate, în fiecare an constatăm situația necorespunzătoare în ceea ce privește 
respectarea drepturilor copilului, asigurarea unui trai decent sau facilitarea accesului la educație.  

Vă invit să trecem de la vorbe la fapte şi să adoptăm acele proiecte de lege care vin în sprijinul acestor 
deziderate, dar şi să aprobăm un buget suficient pentru acoperirea costurilor financiare. Lipsa finanțării corespunzătoare 
are consecinte dezastruoase pentru viitorul copiilor noştri şi nu ne putem permite nicio pierdere! Aştept să văd că şi 
Guvernul României înțelege această nevoie şi o reflectă în proiectul bugetului de stat pe 2018! 

  
Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 
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”Virusul PSD-ALDE” a șubrezit ușor-ușor România! 

Stimați colegi, 
Speranțele românilor că vor reuși să ducă un trai mai bun au fost spulberate de liderii acestei coaliții, care au 

dovedit fără tăgadă că miza acestei guvernări este una strict personală și fără nicio legătură cu misiunea pe care ar trebui 
să o aibă. Dintr-o țară stabilă, cu perspective economice bune, România a fost aruncată de PSD și ALDE într-un haos 
generalizat. Nimic nu a rămas neatins! ”Virusul PSD-ALDE” a șubrezit ușor-ușor România! Au virusat Sănătatea, unde 
activitatea Guvernului s-a caracterizat în principal prin ezitări, amânări şi printr-o lipsă totală de asumare a unor decizii; 
Educația - anul școlar debutând fără manuale, fără banii promiși pentru salariile profesorilor și cu un sistem de 
învățământ profund politizat; Justiția - unde am remarcat doar o intensificare a dorinței de control și a asaltului la 
instituțiile judiciare; Energia - fiind responsabili de haosul din sistemul energetic național și de creșterea cu peste 30% a 
prețurilor; dar cel mai grav este că au virusat Economia - unde prin măsurile haotice și fără predictibilitate au reușit 
contraperformanța de a anula beneficiile unei creșteri economice pe care am resimțit-o doar prin statistică și nu prin 
nivelul de trai. 

Vedem cu toții că această guvernare nu s-a remarcat cu nimic bun pentru cetățenii acestei țări. Toamna aceasta a 
venit în schimb cu o serie de creșteri spectaculoase ale prețurilor, ale ratelor sau ale impozitelor și taxelor. Totul fără a se 
compensa cu ceva, în vreun fel: salariile de fapt scad și nu cresc, așa cum le-au promis românilor, iar o parte bună din 
banii din contribuția la Pilonul 2 de pensii a fost confiscată. Nu trebuie omis nici faptul că prin recentele măsuri fiscale, 
adoptate prin ordonanță de urgență, Guvernul PSD-ALDE și-a băgat adânc mâna și în bugetele administrațiilor locale, 
văduvindu-le de sume importante de bani, aferente impozitului pe venit, și lăsându-le practic în imposibilitatea de a 
funcţiona normal în 2018. 

În aceaste condiții nici nu mai are rost să mai sperăm că vor mai putea fi respectate alte angajamente luate prin 
Programul de guvernare, așa cum erau: reducerea impozitului pe dividende de la 5 la 0%, scutirea de impozit a 
medicilor, 0% TVA pentru vânzarea de locuințe, elaborarea unui Cod Economic, ieftinirea medicamentelor care şi-au 
pierdut patentul cu cel puţin 35%, modificarea legislației privind sistemul de pensii, sau construcția a 500 de creșe si 
grădinițe. 

Politica falimentară a PSD-ALDE, ridicată la nivel de politică de stat, trebuie stopată cât mai urgent, iar 
moțiunea de cenzură a PNL - ”PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă” -reprezintă cel mai bun prilej. Jaful din 
bani publici, politizarea excesivă a tuturor instituțiilor și companiilor de stat, modul dictatorial de conducere, trebuie să 
devină istorie, iar România să beneficieze de un guvern responsabil și aplecat spre nevoile reale ale cetățenilor săi! 

 
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 

Și medicii de familie îi trag un semnal de alarmă zgomotos  
Guvernului PSDragnea, însă fără niciun rezultat! 

 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Săptămâna trecută medicii de familie au protestat în fața Guvernului, fiind profund nemulțumiți de faptul că 

draftul de contract, propus de CNAS pentru anul 2018, conţine prevederi în plus de birocraţie, iar creşterea de 5% care 
le-a fost propusă nu acoperă nici măcar creşterile de prețuri la utilităţi! 

”Draftul (propus de CNAS - n.r.) era un fel de copy-paste după contractul trecut. Nu erau multe diferenţe. Ceea 
ce ne-a nemulţumit este faptul că în loc să ţină cont de ceea ce am propus noi ca principii, în primul rând de 
debirocratizare, el vine cu nişte prevederi în plus de birocraţie şi care ne deprofesionalizează în plus”, a declarat 
vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei. 

Deci, în loc de a pune accent pe un act medical de calitate și, bineînțeles, pe întărirea rolului medicilor de 
familie pe partea de prevenție a bolilor pacienților lor, aceștia au ajuns să fie sufocați de tot felul de hârtii, situații și 
protocoale tot mai greoaie, pe care trebuie să le întocmească/respecte, ca și când ar fi contabili și nu medici!  

Prin acest contract-cadru, Guvernul Tudose demonstrează încă odată că una spune și alta face! Și mă refer 
astăzi, aici, în Parlamentul României, la faptul că același Guvern Tudose care susținea în Programul său de guvernare că 
va lua măsuri urgente pentru debirocratizare, prin noul contract-cadru propus de către CNAS medicilor pentru anul 
următor, nu se simplifică nimic, ci dimpotrivă! 
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Doamnelor și domnilor deputați ai Puterii,  
Domnule prim-ministru Tudose, 
Medicii vă cer debirocratizarea sistemului public de sănătate din România și nu sufocarea lui! Fiecare medic a 

învățat, în cei peste 10 ani de medicină universitară, că nu trebuie să neglijeze actul medical și că pe primul loc trebuie 
să se situeze întotdeauna pacientul și nu hârțogăraia! 

 De aceea, medicii de familie vă cer o funcţionare corectă a sistemelor informatice şi înlăturarea acelor 
protocoale care pun mari piedici actului medical, acordarea a 10% din fondurile de sănătate pentru medicina de 
familie,  precum și  de a le da posibilitatea de a elibera anumite reţete, astfel încât bolnavii să nu mai fie nevoiţi să 
alerge de la un medic specialist la altul. 

Ținând cont de faptul că medicina de familie oferă, de fapt, peste 70% din serviciile medicale în România, cei 
peste 11.000 de medici de familie nu trebuie tratați doar cu dispreț și puși în fața faptului împlinit, domnule prim-
ministru Tudose, fără a-i consulta înainte de a li se arunca în față un contract! 

Medicii v-au tras un serios semnal de alarmă, domnilor din Guvernul PSDragnea! Nu vă mai faceți că nu-i auziți 
nici pe cei care vă vindecă și pe dumneavoastră atunci când aveți o problemă de sănătate! 

 
Deputat 

Florin Roman 
*** 

 
„PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, titlul moțiunii noastre de cenzură  

reprezintă chintesența unei guvernări dezastruoase pentru România! 
 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
După un an de guvernare PSD-ALDE, putem observa cu toții că direcția spre care merge România este una 

greșită, iar datoria noastră, a membrilor acestui Parlament, este de a stopa cât mai grabnic acest flagel care ne 
vulnerabilizează cu fiecare zi care trece. Sunt convins că inclusiv parlamentarii Puterii sunt conștienți de dimensiunea 
dezastrului în care ne-a afundat o guvernare iresponsabilă și fără viziune. Asistăm, astăzi, la o scădere accentuată a 
nivelului de trai pentru cetățenii acestei țări, determinată de scumpirile în lanț la carburanți, gaze naturale, energia 
electrică, precum și la bunurile de consum sau servicii. De asemenea, prin haosul fiscal și recentele măsuri adoptate, 
Guvernul Tudose a împovărat și mai mult mediul de afaceri, singurul capabil să aducă plus valoare economiei 
românești. Ce să mai spunem despre lipsa de predictibilitate și transparență care este definitorie pentru această guvernare 
rușinoasă?! Cert este că, în acest timp, toate promisiunile frumos ambalate în campania electorală s-au transformat într-
un adevărat bumerang pentru PSD și ALDE, care acum sunt puse în fața faptului împlinit și trebuie să recunoască eșecul 
unui Program de guvernare mincinos și construit doar pentru a lua ochii electoratului.  

Oare Guvernul PSDragnea nu își dă seama că și-a întors împotrivă întreaga Românie?! Ne poate explica ce s-a 
întâmplat cu majorările salariale promise pentru angajații din sectorul public, cu măsurile de consolidare a economiei 
sau cu sprijinirea tot mai puternică a administrațiilor publice locale, pe care de fapt le privează de veniturile atât de 
necesare pentru a-și susține activitatea?! 

Este tot mai evident că domnii Dragnea și Tăriceanu doar s-au folosit de români în campaniile electorale, le-au 
”furat” încrederea promițându-le doar lapte și miere, deși erau conștienți că nu vor implementa niciuna dintre măsurile 
promise. Pentru toate aceste lucruri Guvernul Tudose trebuie să plece și să dea României șansa de a fi guvernată 
responsabil și pentru ca toate problemele cu care se confruntă să nu se adâncească și mai mult. 

Din păcate, ”buna guvernare” este un principiu total străin pentru actuala coaliție guvernamentală, iar 
Parlamentul este singura instituție capabilă să pună capăt sărăcirii României. Fac un apel, pe această cale, către 
dumneavoastră ca la votul pe care îl veți acorda pentru moțiunea de cenzură să aveți în vedere faptul că veți da un vot 
pentru România și pentru românii care ne-au arătat că au cu totul alte așteptări de la clasa politică și nu unul dictat strict 
de interese politice.  

Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
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Dovada neputinței sau a dezintesului – Centura Municipiului Suceava 
 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 Anul viitor vom sărbătorii 100 de ani de la Marea Unire, iar la Suceava se vor mai împlini și 10 ani de când au 
început, pentru prima dată, lucrările de construire la centura ocolitoare a municipiului reședință de județ. Dacă domnului 
Mihai Tudose tot îi place să se laude și să compare activitatea guvernului cu topuri mondiale și Cartea recordurilor, 
atunci să nu uite și să treacă și acest obiectiv de investiții în aceleași recorduri, la categoria ”începute și uitate”. Vă 
reamintesc faptul că, în anul 2008, au început efectiv lucrările nu la 1.000 de Km de autostradă, ci la cei circa 12 Km de 
centură ocolitoare, iar lucrările au ajuns până spre anul 2014 la un stadiu de execuție de 85%. Așadar, mai trebuia doar 
să fie finalizate lucrările, însă acest lucru trenează de ani de zile. Mai mult, din anul 2015, a început adevărata epopee a 
acestui drum, care a fost plimbat între autoritățile centrale și constructori până a început să se degradeze și ceea ce se 
construise deja. 
 Faptul că în anul 2017 nu s-a mișcat nici un utilaj, nu s-a întreprins nici un demers, este rezultatul exclusiv al 
incompetenței și nepăsării autorităților centrale de la București, adică atât a Ministerului Transporturilor, cât și a 
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Cei mai mulți suceveni s-au consolat, în luna septembrie 
a acestui an, când, prin rectificarea bugetară, Ministerului Transporturilor i s-au tăiat 45% din fondurile destinate 
lucrărilor de investiții în infrastructură, știind că și dacă se vrea, nu se mai poate pentru că nu mai sunt bani. Pe mulți i-
am încurajat și le-am spus că soluția finanțării va veni de Comisia Europeană! Eu nu uitasem că doamna Comisar 
european, Corina Crețu, ne asigurase că la nivelul Comisiei s-a aprobat alocarea a 44 de milioane de euro din Fondul de 
coeziune, pentru construcția șoselei de centură a Municipiului Suceava. Acum, sincer vorbind, ori doamna comisar 
Corina Crețu ne-a păcălit cu acordarea acelei finanțări, ceea ce, personal, nu prea cred, ori Guvernul PSD-ALDE 
demonstreză, pentru a nu știu câta oară, că nu-i pasă! 
 Stimați colegi. Sucevenii nu mai trebuie să sufere din cauza faptului că autoritățile de la București au alte 
priorități sau sunt pur și simplu incompetente. Cine oare mai poate spera că vom avea autostrăzi și drumuri expres de la 
București și până la Siret, atâta vreme cât în zece ani nu s-a reușit construirea a 12Km de centură ocolitoare? Cum să 
facă Guvernul o autostradă care să treacă munții, când nu este în stare să toarne asfalt nici măcar la câmpie? Cine se mai 
poate baza pe buna credință a Guvernului, atâta vreme cât Comisia Europeană stă cu mâna întinsă să ne dea bani total 
gratuiți ca să construim, iar miniștri și directori de companii responsabile întorc privirea în altă parte, ori de teamă, ori 
din nepăsare, ori de-a dreptul din prostie. 
 Stimați colegi. 
 Fac un apel de unitate la toți deputații și senatorii suceveni, din toate partidele politice parlamentare, pentru a 
face presiuni asupra Guvernului, oricare va fi el mâine, poimâine sau de la 1 ianuarie 2018. Haideți să ne coalizăm cu 
toții în jurul acestui proiect pentru ca centura ocolitoare a Municipiului Suceava să se finalizeze în cel mai scurt timp, 
până cel târziu la vara următoare! Știți la fel de bine ca și mine că dacă se vrea, se poate. Dacă în anul 2018 nu putem 
cinsti Centenarul Marii Uniri cu o autostradă finalizată între București și Suceava, între Țara Românească și Bucovina, 
măcar o centură ocolitoare să putem finaliza, în cei 27 de ani care s-au scurs de la căderea comunismului. 

Cred cu toată puterea că, atunci când este vorba despre prioritățile cetățenilor din județul nostru, competiția 
politică trebuie să treacă în plan secund, iar singurul lucru care trebuie să conteze este să aducem un spor de bunăstare în 
viața celor care au crezut în noi.  

Vă mulţumesc,                                                     Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Deviza Avocatului Poporului – ”Nihil sine PSD! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Astăzi se văd, mai clar ca niciodată, efectele negative ale politizării excesive a unor instituții fundamentale ale 

statului român, instituții care, prin definiția lor, ar trebui să păzească cetățeanul de stat, de eventuale abuzuri ale acestuia 
sau de unele decizii care ies din matca legii fundamentale. De la preluarea puterii de către coaliția roșie PSD-ALDE, 
unul dintre obiectivele urmărite cu maximă consecvență a fost acela al populării majorității instituțiilor statului român cu 
membri de partid, preferabil cetățeni obedienți, slab instruiți și obligatoriu captivi unor interese partizane, care să 
răspundă instantaneu la deciziile partidului care i-a învestit. Așadar, acuzațiile unor cetățeni la adresa PSD – ”partid stat” 
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– nu sunt nicidecum departe de adevăr, ci reflectă vechile obiceiuri ale fostului regim, de care PSD nu s-a descotorosit. 
Autoritatea Electorală Permanentă, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, ANCOM, 
ANRE, Curtea de Conturi a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt exemple concrete ale politizării 
excesive ale unor instituții publice, cu oameni care au carnete de partid, deși aceste instituții ar trebui să fie autonome și 
independente în deciziile lor. Înțelegem că s-a pus gând rău și Consiliului Concurenței, dar și structurilor cele mai 
importante ale justiției. În aceeași categorie intră și instituția constituțională a Avocatul Poporului care ar trebui să 
medieze între cetățean și stat, pentru ca interesele legitime, constituționale, ale cetățeanului să nu fie afectate, pentru ca 
cetățeanul să fie ferit de abuzuri și păzit de excese. Așa funcționează această instituție străveche în majoritatea 
democrațiilor funcționale, iar orice individ se simte protejat în drepturile sale, deoarece știe că nu este singur și fără 
apărare. 
 Stimați colegi. Tot mai frecvent și tot mai plauzibil, din cauza comportamentului său, Avocatul Poporului din 
România este numit astăzi, pe bună dreptate, Avocatul PSD. Altfel spus, din cauza persoanei, care nu se ridică la 
înălțimea funcției sale, din cauza obedienței și captivității sale patrimoniale, acesta a deturnat instituția în scop personal 
și de partid, nemaifiind apărătorul cetățeanului, ci apărătorul feroce al nelegiurilor Guvernului. Din păcate, titularul 
acestei funcții are și un nume, cu reverberații triste în istoria tranziției post-comuniste – Victor Ciorbea. De la ”ungerea 
sa” în această funcție, nu o dată, nu de două ori, societatea românească s-a revoltat față de actele normative emise de 
Guvern și i-a solicitat lui Victor Ciorbea să-și îndeplinească rolul constituțional și să sesizeze Curtea Constituțională a 
României asupra unor ordonanțe de urgență, profund neconstituționale, care afectau drepturi legitime ale cetățenilor 
români. De fiecare dată, domnul Ciorbea și-a arătat recunoștința față de cei care l-au numit în funcție, față de liderii 
PSD, adică față de cei care l-au ajutat să scape de povara creditelor bancare uriașe și care i-au mai acordat și bonusul 
unei pensii speciale colosale. De fiecare dată când i s-a cerut să-și îndeplinească roul, a desconsiderat strigătele de 
disperare ale cetățenilor și a dat o mână de ajutor călăilor.  
 De câteva săptămâni, Partidul Național Liberal, asociații profesionale, patronate și mai multe confederații 
sindicale i-au solicitat, în mod expres domnului Victor Ciorbea să sesizeze Curtea Constituțională asupra 
neconstituționalității vădite a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017, prin care salariile a milioane 
de angajați din România vor fi diminuate consistent, de la 1 ianuarie 2018, prin pseudo-reforma fiscală. Cine își va 
imagina că domnul Ciorbea se va ”deranja” va fi chiar naiv! În fapt, s-a și ante-pronunțat asupra acestor cereri, spunând 
că până ordonanța nu produce efecte, va mai reflecta. Și un student care a citit, măcar odată, textul Constituției sau 
Legea de funcționare a Curții Constiționale știe că pronunțarea asupra constituționalității unor norme se poate face și 
înainte ca acestea să producă efecte, fiind sesizări sau obiecții de neconstituționalitate de lege lata, dar, mai ales, de lege 
ferenda. 
 Domnul Victor Ciorbea a demonstrat, pentru tineri, pentru generațiile viitoare, că povestea ”cozii de topor” este 
încă de actualitate! Când spun acest lucru mă gândesc la umilința cu care sindicatele s-au adresat Avocatului Poporului 
și modul disprețuitor în care acesta i-a tratat. Pentru a nu uita, mi-am permis să extrag din Curriculum Vitae al domnului 
Ciorbea doar partea sa de activitate cuprinsă între anii 1990-1996: preşedinte şi fondator al Federaţiei Sindicatelor 
Libere din învăţământ (FSLI); preşedinte şi fondator al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România 
(CNSLR), şi apoi, după fuziunea cu Confederaţia "Frăţia", preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere 
din România "Frăţia" (CNSLR-"FRĂŢIA"); preşedinte şi fondator al Confederaţiei Sindicatelor Democrate din România 
(CSDR); Membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Libere (ICFTU) şi al 
Comitetului Executiv al Confederaţiei Europene a Sindicatelor (ETUC) şi Negociator pentru FSLI, CNSLR/ FRĂŢIA şi 
CSDR pe plan naţional şi internaţional.  

Domnul Victor Ciorbea, acest fost lider de sindicat, și-a dat arama pe față și a arătat cât de implicat a fost în 
activitățile sale sindicale, în anii 90, dacă acum nu-i pasă nici cât o fărâmă de scăderile de salarii preconizate prin 
implementarea Ordonanței 79. Mai mult decât atât, fiind beneficiarul unei pensii generoase speciale, pot să anticipez 
încă de acum care va fi reacția domniei sale față de tăierea pensiilor din Pilonul II, care s-a operat deja, de același guvern 
abuziv, tot prin ordonanță de urgență.  

Pentru cei mai mulți cetățeni, înaintarea în vârstă înseamnă mai multă înțelepciune și mai multă demnitate. 
Pentru domnul Ciorbea, procesul pare a fi invers. Așadar, nu-i mai cereți domnului Ciorbea ceea ce nu are: nu are nici 
mai multă înțelepciune decât în anii 90, iar demnitate nu cred că a avut vreodată! Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 
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Statul paralel chiar există! Din el face parte doar PSD și ALDE 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Cred că ne-am săturat cu toți de perdelele de fum gros și toxic pe care le trag cei care sunt la guvernare și care, 
în loc să guverneze în mod eficient, de dimineața și până seara cauta inamici nevăzuți pentru a justifica eșecul lor la 
guvernare. De dimineața și până seara ”statul paralel” este vinovat pentru toate, iar ei sunt imaculați! Nu Guvernul 
Tudose, ci statul paralel a scumpit benzina și toate produsele din coșul zilnic al românilor! Nu Guvernul Tudose, ci 
statul paralel a bulversat tot mediul de afaceri cu măsuri fiscale din care nimeni nu mai înțelege nimic! Statul paralele a 
tăiat peste 12 miliarde de lei de la investiții, încât toată România arată ca un mare șantier abandonat și plin de rugină! 
Nici PSD și nici ALDE nu i-au păcălit pe profesori, medici, polițiști, militari sau funcționari cu salarii duble, ci statul 
paralel! Nici pentru pensiile proaste și nici pentru alocațiile de 17 euro nu-i de vină Guvernul, ci statul paralel. Tot statul 
paralele a crescut și cursul de schimb al euro, tot statul paralel a crescut și ROBOR și ratele bancare ale românilor cu 
credite la bănci! Nici PSD și nici ALDE nu au dat pensii speciale pentru unii și nici nu i-a amăgit pe cei cu 35-40 de 
vechime în muncă că le va da pensii mai mari, mai juste, ci tot statul paralel.  Așadar, statul paralel este vinovat pentru 
toate relele din societatea românească, iar Guvernul PSD-ALDE nu a făcut decât bine! 

Stimați colegi. Cei care guvernează astăzi România, adică PSD și ALDE, au aproape toată puterea politică și 
controlează toate instituțiile importante ale statului român. Mai sunt, ce-i drept, instituțiile justiției și președinția, pe care 
încă nu le controlează, dar nu au făcut un secret din faptul că planul lor e să le treacă în subordinea CEX și pe acestea. 
Așadar, Dragnea, Tudose, Vîlcov și toată clica de indivizi incompetenți care duc România din gard în gard, nu au 
minima bărbăție să își asume eșecul vădit al guvernării. Statul paralel sunt ei și nimeni altcineva! Ei sunt vinovați de 
toate măsurile păguboase aplicate în acest an, în an de creștere economică. Se laudă cu această evoluție economică 
favorabilă, fără să spună că nu au nici un merit pentru ea! Este exact ca în pozele triste cu Victor Ponta, care tăia 
panglici la inaugurării de tronsoane de autostrăzi, la care el nu contribuise cu nimic! Așa și Tudose și cu Dragnea care se 
laudă cu o creștere economică record, pe care nu au sprijinit-o, ci doar au subminat-o constant. 

Mai grav este faptul că, deși ”economia duduie”, acest salt nu se vede nicăieri! Creștem cu 8%, iar investițiile 
publice scad cu peste 50%! Economia crește cu 8%, iar investițiile private sunt mai mici cu peste 20%. Suntem ”tigrul 
Europei”, dar nici un investitor străin nu mai vine în România, investițiile străine directe fiind la nivelul anilor de criză 
economică. Crește economia cu 8%, iar profiturile scad, veniturile fiscale la buget sunt cele mai mici, ca pondere în PIB, 
din ultimii douăzeci de ani! Economia duduie, iar puterea de cumpărare a angajaților și pensionarilor scade. Importăm 
enorm, culmea chiar mâncare, și exportăm mai puțin decât în anii precedenți, raportat la volumul economiei! Dacă tot 
crește așa de puternic economia României, vă rog să-mi arătați și mie, măcar o minimă influență pozitivă a acestei 
creșteri, pentru că pentru cea mai mare parte a populației acest lucru nu se vede. Dacă veți întreba oamenii pe stradă cu 
cât o duc mai bine acum, pe creștere economică, față de perioada de criză o să îmi dați dreptate că paradoxurile 
semnalate sunt pe deplin justificate! 

Așadar, stimați colegi, chiar avem o certitudine! Dragnea, Vîlcov și Tudose chiar sunt statul paralel! Stat paralel 
sunt ei pentru că acționează paralel cu toate nevoile societății românești, sunt paralel cu problemele mediului de afaceri, 
sunt paralel cu nevoia absorbției fondurilor europene și tot paralel sunt cu prioritățile acestei țări: educația, sănătatea și 
infrastructura. Programul lor de guvernare a fost, de la bun început, paralel cu realitățile economice și sociale ale 
României. Au crezut și au sperat că propaganda mincinoasă acoperă incompetența și face populația să uite de foame. 
Uite că s-au înșelat!  

Dacă vor să demonstreze că le pasă de români și de România, atunci să trimită statul paralel acasă! Să se țină de 
cuvânt pentru neonorarea promisiunilor electorale și să plece de la guvernare. Dacă nu o vor face, atunci moțiunea de 
cenzură depusă de PNL, le va da o mână de ajutor, căci tot mai mulți parlamentari PSD și ALDE vor vota această 
moțiune, înșelați și ei, ca întreaga populație! 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
 

Înființarea unui spital regional în zona Brăila-Galați 
 

Domnule ministru, 
Sunt bucuros să constat că în cele din urmă s-au luat măsurile necesare care să conducă  la înființarea unui spital 

regional în zona Galați-Brăila. 
Prin memorandumul din 01.11.2017, Guvernul stabilește procedurile necesare îndeplinirii acestui obiectiv prin 

identificarea sursei de finanțare precum și responsabilizarea ministerului pe care îl conduceți pentru realizarea 
proiectului. 

Vă precizez ca există oportunitatea trecerii obiectivului în urmatoarea etapă, cea de realizare și implementare a  
proiectului, datorită celor două hotărâri de guvern din 2007, care stabilesc cadrul legal privind  identificarea terenului și, 
implicit, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. 

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr.451/16.05.2007 se stabilește trecerea unui imobil din municipiul Galați, 
constând dintr-un teren, în suprafață de 11.49 ha  aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne  în administrarea Ministerului Sănătății. 

De asemenea, prin Hotarârea de Guvern nr. 1183/2007 se stabilesc indicatorii tehnico-economici importanți în 
realizarea acestui obiectiv. 

Un alt argument, care avantajează înființarea spitalului regional în municipiul Galați, îl reprezintă existența 
Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Aceasta reprezintă  un atu al 
învăţământului medical gălățean, care implică pregătirea de viitori medici, farmaciști, stomatologi și asistente medicale . 

Prin urmare, domnule ministru, în condițiile îndeplinirii celor  două etape premergătoare realizării acestui 
obiectiv, vă rog, să aveți în vedere la urmatoarele proceduri, cele două hotărâri de guvern, care să permită derularea 
rapidă a realizarii obiectivului și, să-mi răspundeți cu privire la decizia dumneavoastră. 

Solicit răspuns în scris.  
Deputat 

Victor Paul Dobre 
*** 

 
Adresată doamnei Adriana-Doina Pană, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Deficit major de lemn de foc pentru populația din mediul rural  
Doamnă ministru, 

 În pragul intrării în iarna dintre anii 2017/2018, cea mai mare parte a locuitorilor din mediul rural, care-și 
încălzește locuința preponderent cu lemne de foc, se află în situația neplăcută fie de a nu găsi deloc lemn de foc la 
comercializare, fie, dacă îl găsesc, prețul acestuia este chiar și cu 150% mai mare față de iarna trecută, 2016/2017. De 
exemplu, în Județul Suceava, fără a cunoaște cauzele care stau la baza limitărilor, cantitatea de lemn de foc ce urmează a 
fi pusă la dispoziția consumatorilor de către Regia Autonomă Romsilva va acoperi cel mult 20% dintre solicitările 
cetățenilor.  

Din păcate, situația întâlnită la nivelul Județului Suceava nu este una singulară, ci, dimpotrivă, deficitul de lemn 
de foc pare să caracterizeze întreaga țară, în special în mediul rural, unde încălzirea cu sobe este preponderentă. Mai 
mult decât atât, situația deficitului de lemn de foc nu reflectă o criză neprevăzută, ci ea trenează de mai mulți ani, iar în 
toamna anului 2017 s-a acutizat. Având în vedere implicațiile sociale ale acestui deficit, precum și prognozele extrem de 
pesimiste ale Administrației Naționale de Meteorologie, care anticipează o iarnă lungă și cu temperaturi extrem de 
scăzute, vă solicit, doamnă ministru, următoarele clarificări: 

- Care sunt motivele care au condus la acest deficit important de lemn de foc în România, deși zilnic se 
exploatează legal mii de metri cubi de lemn și tot mai multe familii au renunțat la încălzirea tradițională a 
locuințelor cu lemn, în favoarea centralelor cu gaz? 

- Care sunt măsurile ferme pe care intenționați să le implementați, astfel încât cetățenii să aibă acces la 
necesarul de lemn de foc din piața oficială, nefiind obligați să apeleze la piața neagră, care înregistrează o 
relativă efervescență? 
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- Pentru cazul particular al Județului Suceava, vă rog să comunicați dacă intenționați să convingeți autoritățile 
Romsilva, pentru a crește cotele de eploatare de lemn de foc pe care intenționează să le pună la dispoziția 
populației, la un preț accesibil? 

- Nu considerați că o parte din deșeurile generate de către agenții economici care prelucrează lemn, ar putea fi 
direcționate pentru acoperirea deficitului de lemn de foc pentru populație? 

- Vă rog să precizați dacă în cadrul financiar european 2014-2020 intenționați să promovați proiecte de 
stimulare a încălzirii locuințelor din alte surse de energie, inclusiv regenerabilă, măsuri care ar diminua din 
presiunea asupra lemnului de foc? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,                                  Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
Adresată domnului Puiu Lucian Georgescu,  ministrul Cercetării și Inovării 

 
Efectele O.G. nr.4/2017, respectiv O.U.G. nr. 79/2017 asupra salarizării cercetătorilor  

în cadrul proiectelor de cercetare finanțate prin UEFISCDI 
 

Domnule ministru, 
 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării finanțează și 
sperăm că va continua să finanțeze proiecte de cercetare în domeniul cercetării fundamentale și aplicative pentru 
cercetători români și instituții de cercetare din România. După cum foarte bine cunoașteți, atât proiectele aflate în 
derulare, cât și cele depuse deja de către cercetători, se bazează pe bugete aprobate, care nu mai pot fi modificate nici 
după depunerea proiectele și nici după încheierea contractelor de finanțare. Mai mult decât atât, majoritatea cheltuielilor 
de personal prevăzute în aceste contracte de cercetare sunt prevăzute pentru echipe de cercetători, care încheie contracte 
de muncă cu timp parțial de lucru, de 1-4 ore zilnic, iar sume prevăzute în contractele individuale de muncă sunt, în 
majoritatea lor, inferioare nivelului salariului minim brut garantat în plată pe țară (fiind fracțiuni de norme). În luna 
august, Guvernul a aprobat Ordonanța nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal prin care Guvernul introduce salariul minim brut pe țară în vigoare pentru care se datorează contribuțiile de 
asigurări sociale și contribuțiile de sănătate ca bază lunară de calcul la stabilirea acestor contribuții. Astfel, prin această 
măsură, în condițiile în care bugetele de cercetare nu mai pot fi ajustate, cercetătorii cu normă parțială și cu o salarizare 
inferioară de 1.450 lei (1.900 lei de la 1 ianuarie 2018) pentru contractele cu normă parțială au fost deja afectați de 
această reglementare. Mai mult decât atât, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care se realizează transferul integral de contribuții în sarcina 
angajatului, veniturile nete ale cercetătorilor români sunt, din nou, afectate negativ, scăderea acestora fiind în medie de 
cca. 20%. În condițiile în care cea mai mare parte a cercetătorilor români, beneficiari ai proiectelor finanțate de 
UEFISCDI, au venituri extrem de reduse, iar cele două ordonanțe le reduc și mai mult, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele precizări: 

- Cum și când intenționați să interveniți, pentru ca proiectele de cercetare aprobate și finanțate de  
UEFISCDI să poată fi corectate financiar pozitiv, astfel încât salariile nete ale cercetătorilor să nu fie afectate de 
prevederile O.G. nr. 4/2017 și O.U.G. 79/2017, măcar de la 1 ianuarie 2018? Veți agrea inclusiv modificări bugetare 
între capitolele aprobate prin proiectele depuse? 

- Care ar fi impactul bugetar al susținerii, de la bugetul Ministerului Cercetării și Inovării, a  
sarcinilor fiscale suplimentare, introduse prin O.G. nr. 4/2017 și O.U.G. 79/2017, astfel încât, proiectele de cercetare și 
veniturile modeste ale cercetătorilor să nu scadă? 

- Având în vedere întârzierile nepermis de mari care caracterizează competițiile de proiecte  
demarate în anul 2016, încă nefinalizate în anul 2017, pentru a face economii bugetare, vă solicit să precizați termenul 
pe care vi-l asumați pentru finalizarea selecției, încheierea contractelor și începerea efectivă a cercetărilor? 

Solicit formularea răspunsului în scris. Vă asigur de înalta mea apreciere, 
 

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
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Adresată domnului Florian Bodog, ministrul Sănătății 
 

Situația medicinei de familie în România 
Domnule ministru,  
Medicii de familie protestează față de subfinanțarea asistenței medicale primare și față de "imposibilitatea de 

practică optimă a medicinei de familie", avertizând că "sistemul va intra în colaps și va lăsa milioane de pacienți fără 
îngrijirea medicală la care au dreptul în calitate de plătitori de taxe și impozite". Ei atrag atenția asupra faptului că 1 din 
4 români nu va mai avea medic de familie în următorii 5 ani, lucru care va conduce la blocarea Programelor Naţionale 
ale Ministerului Sănătăţii şi va lăsa fără asistenţă medicală primară aproape 5 milioane de cetățeni înscrişi pe liste, o 
situaţie fără precedent într-o ţară membră a Uniunii Europene. Birocrația uriașă, cuantumul foarte redus al plății per 
capita adus de Contractul-cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate, dar și informatizarea defectuoasă a sistemului 
(celebrul SIUI), care se defectează foarte des, sunt câteva dintre problemele pe care le reclamă medicii de familie. 

În județul Caraș-Severin în scurt timp se va ajunge la o penurie acută de medici! La ora actuală, avem 160 de 
medici de familie în județul Caraș-Severin, dar, în maximum 2-3 ani, vom mai rămâne cu 80, adică cu doar jumătate din 
ei, pentru că cei mai mulți sunt medici în vârstă și fie se pensionează, fie chiar decedează. „Or, în ritmul în care, la noi 
în județ, în ultimii 5 ani, au venit 3 medici de familie, situația va fi extrem de gravă!”, spune doctorul Daniel Popovici, 
vicepreședintele filialei cărășene a Societății de Medicina Familiei.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați următoarele:  
1. Care sunt estimările ministerului privind evoluția numărului medicilor de familie în România, pe  

ani, până în anul 2020? 
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă  

medicina de familie din România? 
3. Care sunt măsurile pe care le întreprindeți pentru a scadea birocrația reclamată de medicii de  

familie? 
4. Care sunt măsurile pe care le aveți în plan pentru anul 2018 pentru a crește numărul medicilor de  

familie în județul Caraș-Severin?  
5. Vizează Ministerul, pentru anul 2018, asigurarea reală a asistenței medicale primare în toate  

localitățile din România? Care sunt mecanismele/măsurile prin care intenționați să realizați acest lucru? 
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  

Deputat 
Valeria Schelean-Șomfelean  

*** 
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 Interpelare 
 
 

Adresată: doamnei Lia - Olguţa Vasilescu, ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
De către: deputat Viorica Cherecheş  
Obiectul interpelării: Numărul real al copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate 

 
Stimată doamnă ministru, 
Din ce în ce mai des, în presă apar ştiri tragice despre copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. Din păcate, 

aceste ştiri fac referire fie la suicid, fie la situaţii aproape la fel de grave.   
În prezent, numărul exact al copiilor care au rămas acasă în urma plecării unuia sau a ambilor părinţi în străinătate nu îl 
ştie nimeni cu exactitate. Potrivit Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, lege care a fost 
republicată în anul 2014, părintele care pleacă la muncă în străinătate şi îşi lasă acasă copilul minor trebuie să declare 
acest lucru la primăria localităţii unde îşi are domiciliul.  

Autorităţile ale administraţiei publice locale şi centrale depun eforturi în vederea determinării numărului acestor 
copii şi, cu toate acestea, dimensiunea reală a acestui fenomen rămâne necunoscută. La nivel central, Direcţia Generală 
pentru Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale a prezentat ultimul buletin statistic pe data 
de 30 iunie 2016, document din care reiese că la nivel naţional sunt aproape 95.000 de copii care au părinţii plecaţi la 
muncă în străinătate. 

Din rapoartele realizate în Maramureş, judeţul pe care îl reprezint în Parlament, reiese că acest lucru nu se 
întâmplă, deşi fiecare Unitate administrativ-teritorială are cel puţin câte un asistent social în organigramă. Din cele 76 de 
primării din judeţ doar 48 au trimis către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş 
documente din care reiese că au astfel de cazuri. Îmi este greu să cred că în aproape jumătate dintre localităţile 
Maramureşului nu există niciun părinte plecat la muncă în străinătate.  

Din păcate, această situaţie statistică nu reflectă numărul total la copiilor cu părinţi plecaţi, ci doar al acelora ale 
căror situaţii sunt cunoscute şi înregistrate de către autorităţi. Mulţi părinţi nu declară plecarea în străinătate de teama 
unor repercusiuni de ordin legal, astfel că de multe ori cei mici rămân fie la bunici, fie la rude, vecini sau chiar în grija 
unor fraţi mai mari, de multe ori minori şi aceştia.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi răspundeţi punctual la următoarele întrebări:  
1. Care este numărul real al copiilor minori care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate? 
2. Ce programe are în vedere pentru aceşti copii ministerul pe care îl conduceţi?  

Menţionez că doresc răspuns scris.  
 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată: domnului Gheorghe Șimon, ministrul Economiei 

 
Situația Legii pentru reglementarea sistemului de redevențe 

al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale 
 

Domnule ministru, mi-a fost semnalat din mai multe surse că pe site-ul Ministerului Economiei s-a aflat în 
dezbatere publică Legea pentru reglementarea sistemului de redevențe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere 
și hidrominerale și urmează să intre în proces legislativ. Conform formei rezultate, “redevența cuvenită bugetului de 
stat pentru ape geotermale se stabilește la sursă/punct de măsurare, in echivalentul in lei a 1 euro/ m³;” Ca urmare 
a acestei majorări, prețul încălzirii cu apă geotermală ar crește cu 450%, ca urmare, numeroase localități ce folosesc 
această metodă de încălzire vor avea de suferit din cauza creșterii prețului agentului termic. 

Energia geotermală ar trebui să reprezinte o sursă de energie regenerabilă, către care ar trebui să ne orientăm, 
deoarece are un mare potențial de economisire a energiei și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, produse prin 
utilizarea combustibililor fosili. Totodată scopul principal al folosirii energiei regenerabile ar fi reducerea costurilor, 
ceea ce nu reiese din proiectul pus în dezbatere publică, ci tocmai o creștere exorbitantă – 450%. 

Dacă aceste reglementări vor intra în vigoare, așa cum figurează actualmente în proiectul de lege, consecințele 
ar fi catastrofale. Spre exemplu, în orașul Săcueni din județul Bihor aproape toate clădirile aparținând administrației 
locale și aproximativ 25% dintre locuințe sunt încălzite prin instalații cu apă geotermală. Autoritățile locale și locatarii 
afectați vor fi practic în imposibilitatea de a plăti taxa majorată, și menționez că în bună parte, în aceste clădiri nu există 
alte opțiuni de încălzire. 

Orașe precum Săcueni și Sânnicolau de Munte au de asemenea în funcțiune băi cu apă termală. Dacă proiectul 
de lege este adoptat, acestea își pot închide porțile, ceea ce înseamnă că turismul deja existent va dispărea în aceste 
localități. 

Întrebare:  Domnule ministru, având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi prezentați care sunt 
fundamentele unei asemenea măsuri introduse în proiectul legii? Înainte de a intra în procesul legislativ, nu considerați 
că ar fi necesară o consultare pe această temă la nivelul partidelor politice? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat  

Szabo Ödön 
*** 

 
Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Teatrul particular - lipsit de susținere 
 

Domnule ministru, am fost căutat la biroul meu parlamentar de către reprezentanții Teatrului particular Podium 
M.M. Oradea, care mi-au supus atenției situația în care se află aceste asociații sau fundații culturale, formă de 
funcționare în care se integrează teatrele particulare. 

Artele performative (teatrul și opera, cu precădere) sunt, prin natura lor, extrem de costisitoare. Instituțiile 
teatrale de stat sunt susținute financiar de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Prin politica statului român de a 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  33 - 2017  
Săptămâna 20 – 24 noiembrie 2017  

 

 

60

subvenționa parțial teatrele de stat, acestea își mențin un public stabil, iubitor de cultură, prețul biletelor devenind 
accesibile tuturor categoriilor sociale.   

După cum știm, în localitățile mici, în principal în zona rurală, nu există teatre finanțate de stat, evenimentele 
culturale sunt puține sau chiar inexistente, ca atare, teatrele independente sunt foarte apreciate și necesare. Din fericire, 
în anii 90 a apărut și la noi în țară fenomenul teatrelor particulare, independente. Nu există finanțare publică predictibilă 
nici la nivel central, nici la nivel local pentru aceste instituții. Funcționarea acestor asociații culturale nu este încurajată, 
este șubredă și inconstantă.  

Pentru o funcționare mai stabilă și constantă ar fi necesară susținerea acestor asociații culturale, spre exemplu 
prin:  

- reduceri la impozite locale, naționale pentru activitatea culturală,  
- asigurarea în mod gratuit sau la un preț modest a chiriei pentru sală de spectacole, galerie,etc., 
- recompensarea artiștilor din teatre particulare cu premii naționale, 
- posibilitatea de participare la festivaluri teatrale, teatru de păpuși, etc., 

Întrebare:  Domnule ministru, aveți propuneri pentru susținerea teatrelor particulare? 
Cum veți încuraja dezvoltarea vieții culturale, mai ales în localitățile mici, unde nu există teatre de stat? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
 
Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Procedură anevoioasă pentru aprobarea stemelor localităților 
 

Domnule ministru, procedura de aprobare a stemelor localităților este una extrem de lungă și anevoioasă. 
Dosarul întocmit se supune dezbaterii și aprobării la nivel local, apoi la nivel județean și regional, ca mai apoi să fie 
trimis la Comisa Națională de Heraldică, și Genealogie a Academiei Române de la București. Această instituție verifică, 
aprobă sau respinge în ultimă instanță Dosarul, înainte de aprobarea în ședința de Guvern, respectiv publicarea în 
Monitorul Oficial al României a stemei localității respective.  

Elaborarea stemelor se face potrivit normelor stricte ale științei și artei heraldice, de asemenea, se ține cont și de 
tradițiile locale. Aceste reguli sunt stipulate în metodologia stabilită de CNHGS. Regulile heraldice în ceea ce privește 
însemnele sunt riguroase. Eventualele greșeli grafice sau de blazonare care se pot strecura la nivel local ar fi necesar de 
corectat într-o primă fază.   

Aceasta ar implica modificarea Hotărârii de Guvern 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere şi folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor şi comunelor, prin introducerea unui aviz 
consultativ, de principiu din partea CNHGS imediat după întocmirea Dosarului, la nivel local. Astfel, s-ar îmbunătăți 
considerabil procesul de aprobare al stemelor localităților, fără a mai fi necesară reîntoarcerea dosarelor incomplet 
întocmite sau cu greșeli, după toate avizele primite la nivel județean, regional, etc. 

Întrebare:  Domnule ministru, sunteți de acord că această propunere ar înlesni procesul îndelung de aprobare al 
stemelor localităților? Ce demersuri veți face pentru a simplifica metodologia existentă? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

 
Adresată: domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Autorizărea unei stupine neautohtone în România 

Stimate domnule ministru, 
Mă adresez dvs. în urma unei sesizări cetățenești cu privire la autorizarea materialului biologic apicol 

”Buckfast”, respectiv acreditarea unei asociații a crescătorilor de albine Buckfast pentru înființarea și menținerea de 
evidențe și registre genealogice. Pentru a vă oferi informații cât mai exacte  în cazul de față vă atașez prezentei întrebări 
memoriul justificativ întocmit de numitul Bratu Cristian Ioan. Întrucât memoriul a fost inițial adresat de către persoana 
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amintită anterior Agenției Naționale pentru Zootehnie ” Prof. dr. G.K. Constantinescu”  care este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) vă rog ca în urma studierii cazului să formulați răspunsuri la 
următoarele întrebări: 

1. Care este poziția Agenției Naționale pentru Zootehnie ” Prof. dr. G.K. Constantinescu” pe  
tema ameliorării unei noi stupine? 

2. Care este punctul de vedere al ministerului pe tema programelor de conservare a  
patrimoniului genetic autohton  vis-a-vis ameliorarea unor noi specii neautohtone în domeniul apicol? 

3. Care este procedura legală pentru ameliorarea albinelor neautohtone în România? 
Solicit răspuns în scris! 
Cu deosebită considerație,  

Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
 
Adresată: domnului Ministrul Educației Naționale 

 
Educația la domiciliu (homeschooling) în sistemul național de învățământ 

 
Stimate domnule ministru, 
Tot mai mulți părinți s-au confruntat și se confruntă cu întrebarea: cum pot să asigure un învățământ de calitate 

copiilor. Unii profită de programele suplimentare, alții de școli particulare, iar unele familii aleg să-și educe copiii acasă, 
chiar dacă nu este reglementată prin lege această alternativă la educație. În țările dezvoltate, este des întâlnit fenomenul 
de educație la domiciliu sau sub denumirea mai răspândită ”homeschooling”. 

Studiul la domiciliu în diferite forme este legalizată în următoarele țări: Africa de Sud, Australia, Bahamas, 
Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, Chile, China, Coreea de Sud, Danemarca, Republica Dominicană, Elveția, 
Filipine, Finlanda, Franța, Germania, Guatemala, Indonezia, Irlanda, Italia, Israel, Japonia, Kenya, Lituania, Luxemburg, 
Macao, Malaysia, Marea Britanie, Mexic, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, SUA, 
Ucraina, Ungaria Tailanda și Taiwan. 

Domnule Ministru, având în vedere că în cele mai multe țări ale Uniunii Europene este implementată 
această formă de învățare, vă rog să îmi precizați dacă aveți în vedere să includeți în legislația României 
reglementarea educației la domiciliu? Dacă ați făcut vreun demers în această direcție? Care este viziunea 
instituției condusă de dumneavoastră cu privire la acest fenomen? Vă mulțumesc. Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

 

Adresată:  domnului Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice  
 

Situația unor imobile aflate în domeniul privat al statului 
 
Stimate domnule ministru, 
Cu ocazia consultărilor care au avut loc în circumscripţia mea electorală s-a ridicat problema unor imobile, în 

natură terenuri, suprafețe de dimensiuni diferite, care de-a lungul timpului au ajuns în proprietatea privată a statului prin 
diferite moduri de dobândire ale dreptului de proprietate (succesiune, renunțarea proprietarului inițial, preluare).  În 
cazul acestor imobile proprietarul unic tabular este statul român, fără alte mențiuni cu privire la administrarea acestora 
de către unități administrativ-teritoriale. În viața de zi cu zi aceste terenuri ridică unele obstacole în fața dezvoltatorilor 
sau în fața altor persoane interesate care doresc să desfășoare diferite activități în zonă.   

Având în vedere cele expuse vă adresez următoarele întrebări: 
1. În conformitate cu obligația prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, când preconizați 

efectuarea inventariatului centralizat și exhaustiv al imobilelor aparținând domeniului privat al statului? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  33 - 2017  
Săptămâna 20 – 24 noiembrie 2017  

 

 

62

2. Dacă considerați oportună inițierea unei proceduri de înstrăinare a acestor imobile în cazurile în care nu 
prezintă interes deosebit pentru stat sau unitățile administrativ-teritoriale, dar ar fi în beneficiul unor cetățeni din 
comunitățile respective? 

Solicit răspuns în scris! Cu deosebită considerație,  
 

Deputat 
Seres Dénes 

*** 
 

Adresată: doamnei Graţiela-Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
 

Autostrada Transilvania 
Stimată doamnă ministru, 
În anul 2015 Ministerul mediului a emis Avizul de mediu nr. 33/11.12.2015 pentru Master Planul General de 

Transport al României (MPGT) pe termen scurt, mediu şi lung pentru perioada 2014-2020. Având în vedere că pentru 
secţiunea de drum Borş – Gilău, pentru tronsonul Borş – Suplacu de Barcău, tronson care face parte din Autostrada 
Transilvania, s-a demarat licitaţia publică, iar la finalizarea acesteia urmează să se încheie contractul cu firma 
constructoare care va câştiga licitaţia, Vă adresez următoarea întrebare: 

Întrebare:  Vă rog să-mi precizaţi dacă Ministerul Mediului a acordat avizul de mediu pentru acest proiect de 
construire a drumului pe secţiunea Borş – Gilău, tronsonul Borş – Suplacu de Barcău pentru ca în momentul încheierii 
contractului cu firma constructoare să se poată demara efectiv lucrările de construcţie.  

Solicit răspuns în scris. 
Deputatul 

Szabó Ödön 
*** 

 
Adresată: domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor  

 
Investiții în infrastructura feroviară la intersecțiile cu drumurile publice 

 
Stimate domnule ministru, 

 Infrastructura domeniului feroviar a trecut printr-o perioadă foarte grea, investițiile privind de cele mai multe ori 
refacerea unor secțiuni din căile ferate deja existente sau reînoirea parcului existent de vagoane, locomotive și vagoane 
de marfă. 
 Un element destul de important  cu privire la infrastructură îl reprezintă condiția trecerilor la nivel cu calea 
ferată cu sau fără bariere, acestea aflându-se într-o stare avansată de deteriorare, iar la nivelul municipiului Constanța, 
acestea reprezintă adevărate provocări pentru participanții la trafic.  

Cu titlu de exemplu, menționez trecerea la nivel cu calea ferată situată în municipiul Constanță la intersecția cu 
Str. Eliberării, situată între Str. Nicolae Filimon și Aron Vodă, în apropierea zonei industriale. 
 Având în vedere că aceste treceri la nivel cu calea ferată sunt alcătuite de cele mai multe ori prin alăturarea mai 
multor dale de beton ce au fost deformate sau deteriorate în urma uzurii dar și a trecerii timpului, condiții din ce în ce 
mai grele sunt create pentru conducătorii automobilelor, și astfel este  pusă în pericol integritatea materială a 
automobilelor. Tot in acest punct functioneaza o bariera mai mult decat improvizata si necorespunzatoare pentru 
aspectul unui mare oras european. 
 Întrucât consider că aceste zone în care cele 2 tipuri de transport se întâlnesc nu trebuie să reprezinte un risc în 
ceea ce privește producerea unor daune materiale, vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 

- Veți aloca sumele necesare efectuării investițiilor în refacerea acestor treceri la nivel cu cale  
ferată? 

Solicit răspuns în scris! 
Deputat 

István-János Antal 
*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 
De către: deputat István-János Antal 
Obiectul interpelării: Înființarea Tribunalelor administrative 

  
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile legii nr.554/2004, care în cuprinsul art.30 prevăd faptul că “până la constituirea 

tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluţionează de secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor”, și a 
faptului ca aceste norme au fost adoptate acum aproximativ 13 ani, consider că trebuie ca în raport cu modificările din 
domeniul justiției pe care le-ați prezentat să țineți cont de aceste prevederi, dar și de nevoia a soluționa  aceste conflicte 
în mod urgent și cu precădere în ședință publică, în conformitate cu  art. 17 din legea nr. 554/2004 . 

Trebuie să menționez faptul că un progres de necontestat în domeniul reorganizării instanțelor civile l-ar 
reprezenta înființarea tribunalelor administrativ-fiscale. Cadrul legislativ actual ar permite înființarea acestor instanțe ca 
și tribunale specializate prin prevederile de la art. 37 din Legea 304/2004, dar ele ar putea fi înființate și printr-o nouă 
inițiativă legislativă. 

Pe considerente de  uniformizare organizatorica la nivel national, decizia privind infiintarea acestor noi tribunale 
pentru soluționarea a contenciosului administrativ, ar fi de dorit să fie luată de către organul executiv al statului, întrucât 
acesta dispune de un aparat de specialitate ce ar putea să pregătească cât mai bine această măsură 

Cel mai mare beneficiu al unei asemenea organizări ar fi ca orice conflict contencios ar apărea, s-ar soluționa în 
cadrul acestor tribunale specializate, ceea ce ar reprezenta o formă de soluționare mult mai rapidă a conflictului. 

Trebuie să precizez faptul că există și alte avantaje imediate ce ar reieși din înființarea acestor tribunale 
specializate: o echilibrare a numărului de dosare pe secții, cât și o echilibrare numerică a judecătorilor în cadrul secțiilor, 
astfel încât ele să fie mai ușor de organizat și condus. Astfel ar fi evitată organizarea în mai multe sectii civile,  și astfel 
ar fi realizată o unificare mai buna a practicii judiciare. De asemenea, se creează premisele unei mai bune 
autoperfecționări profesionale a judecătorilor, un învățământ profesional performant, și totodată desăvârșirea 
conceptului de specializare a judecătorilor, etc. 

Pe cale de consecință, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Când veți înființa aceste tribunale administrativ-fiscale? 
2. Există fonduri prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2018 pentru înființarea acestor tribunale administrativ fiscale? 

Solicit răspuns în scris! Cu deosebită considerație,  
 

Deputat 
István-János Antal 

*** 
 

Adresată: domnului prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției 
De către: deputat Biró Rozália-Ibolya 
Obiectul interpelării: Stadiul legilor pentru modificarea cadrului legislativ în vederea implementării, la nivel național, a 
prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței 
domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 
 

Stimate domnule ministru, 
 Având în vedere necesitatea armonizării legislației din România cu prevederile Convenției Consiliului Europei 
privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 
2011, în vederea implementării acestora la nivel național, precum şi asumarea acestui demers de modificare a cadrului 
legislativ din domeniu, de către Guvernul României ca o prioritate, prin includerea în Programul de Guvernare pentru 
perioada 2017-2020, şi ținând cont de răspunsul oficial nr. 3536/AP/DPCVF/din 28.09.2017, primit de la Agenția 
Națională pentru Egalitate de șanse între femei şi bărbați, vă rugăm, domnule Ministru, să ne precizați când preconizați 
ca aceste proiecte de legi, respectiv:   

1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de  
șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi  
combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal; 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de  
5. Procedură Penală să fie trimise spre dezbatere şi adoptare în Parlament? 

 Vă mulțumesc. 
Solicit răspuns oral și în scris.  

Deputat 
Biró Rozália-Ibolya 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 
 

 
 Declarație politică 

 
Deşeurile – risc major pentru sănătatea populaţiei 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
De ceva timp, mai exact de la începutul anului 2016, mijloacele de informare a publicului, au semnalat destul de 

des o problemă deosebită care capătă un caracter de urgenţă şi anume a gestionării activităţilor specifice serviciilor de 
salubrizare. 

În jurnalele de ştiri, prezentate de televiziunile de profil (şi aproape în totalitatea lor), în presa scrisă şi la 
posturile radio, publicul larg este informat asupra unor situaţii de urgenţă generate de proasta gestionare a gropilor de 
gunoi de către unii operatori economici ce au primit cu delegare, gestionarea acestor activităţi de salubrizare. 

Mai în toată ţara, rând pe rând, se constată izbucnirea unor incendii uriaşe, care au putut fi stăpânite 
doar prin intervenţia rapidă şi eficientă a Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă de la nivel judeţean. Sunt 
binecunoscute incendiile izbucnite în Vâlcea, Bucureşti, Bacău, Cluj şi în alte judeţe ale ţării, mai ales în perioadele 
înregistrate cu temperaturi ridicate. 

Situaţia grea creată ca urmare a poluării mediului în zonele învecinate, a fost profesionist stăpânită de, cum 
spuneam anterior, de I.S.U. de la nivel judeţean. Asta pentru simplul motiv că, a avut cine să se ocupe de aceste situaţii. 

Ce ne facem însă cu operatorii economici privaţi care gestionează colectarea, transportul deşeurilor menajere 
rezultate în Unităţile Administrativ Teritoriale ale ţării, şi suspendă colectarea acestora pentru simplul motiv al 
neplăţii acestor servicii de către UAT-uri, punând în real pericol sănătatea locuitorilor oraşelor şi satelor 
României, prin expunerea acestora la un risc major de izbucnire a unor epidemii, epizootii, a infestării pânzei 
freatice, a poluării mediului înconjurător? 

Deşi prevederile constituţionale şi ale legilor în vigoare pe domeniul mediului, posibilitatea suspendării şi 
limitării prestării acestor servicii publice, inclusiv cele de salubrizare, nu este prevăzută în legislaţia de profil. 

Un caz aparte, îl constituie şi situaţia creată de refuzul ridicării deşeurilor menajere din 21 de localităţi 
din judeţul Bacău ce însumează peste 80000 de mii de locuitori. Mai exact, operatorul privat care a primit prin 
delegare, gestionarea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor (evident în baza unui contract de concesionare între 
SC Compania Romprest Service SA şi Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău), a suspendat 
prestarea serviciilor de salubrizare către 21 de localităţi – membre ADIS – printre care şi Municipiul Moineşti, care a 
solicitat Instituţiei Prefectului Bacău, acordul pentru declararea Stării de Alertă pe raza Municipiului Moineşti, 
Jud. Bacău până la data de 08.12.2017, fapt contestat de ADIS Bacău la Cabinetul Primului-Ministru.  

După verificări mai atente s-a constatat că acordul Instituţiei Prefectului Bacău (după consultarea Grupului 
de Suport Tehnic) şi transmis UAT Moineşti în data de 10.11.2017, este corect, legal şi moral! 

Este corect, motivat de rapoartele instituţiilor de specialitate de la nivel judeţean – DSV, APM, DSP, Garda de 
Mediu, etc. 

Este legal, motivat de respectarea prevederilor legale din domeniu: OUG 21/2014, Legea 166/2017, Legea 
554/2004, Legea 215/2001, republicată, Legea 51/2016, care fac referiri la astfel de situaţii. 

Este moral, motivat de faptul că acordul prefectului a creat condiţiile pentru ridicarea deşeurilor produse de 
UAT Moineşti şi eliminarea riscului major de apariţie a unor epidemii, epizootii, a deteriorării factorilor de mediu (prin 
infestarea pânzei freatice, etc), care ar fi pus în pericol sănătatea populaţiei din Mun. Moineşti. 

Să ne fie clar tuturor: sănătatea oamenilor, în apărarea căreia numai prefectul are responsabilităţi legale, 
nu poate fi condiţionată de interesele comerciale mai mult sau mai puţin motivate. Şi, în final, afirm cu mare 
regret că m-a surprins neplăcut poziţia unor persoane publice locale aflate sub influenţa unor interese comerciale 
sau politice, care au pus interesele cetăţenilor şi sănătatea lor, în plan secundar. 
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Ca să nu mai vorbim de situaţia fără ieşire în care au fost puşi primarii celor 21 de localităţi, dar convinşi, că 
litigiile comerciale se rezolvă în instanţele de judecată, nu în prefecturi! Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Constantin Avram 
*** 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată: domnului Florian - Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 

 
Medicina de familie, dotarea cabinetelor şi finanţarea acestora 

Domnule ministru, 
În ultimele săptămâni, citând diverse surse oficiale, mass-media a anunţat că se doreşte renunţarea la plata „per 

capita”, care reprezintă 50 % din suma lunară pe care CAS le-o achită medicilor de familie, urmând să se păstreze doar 
plata „per serviciu”, este adevărat? A doua întrebare pe care vreau să v-o adresez este dacă Ministerul Sănătăţii 
intenţionează să ia măsuri pentru schimbarea dotării, minimă în prezent, a cabinetelor de medicină de familie. La ora 
actuală, dotarea acestora este la nivelul anilor '70, însă se pot impune nişte condiţii, astfel încât aceste cabine să fie 
deţină cel puţin aparat EKG, ecograf şi analizor de biochimie uscată. Nu în ultimul rând, vă rog să îmi comunicaţi câte 
locuri în specialitatea medicină de familie sunt scoase anual la examenul de rezidenţiat? 

Vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care 
dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc!  

Cu deosebită consideraţie, 
Deputat 

Dumitru Lovin 
*** 

 
Adresată: domnului Liviu-Marian POP, ministrul Educației Naționale 
 

Accesul liber la tezele de doctorat existente pe platforma națională 
 
Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă, există în spațiul public o serie de discuții aprinse cu privire la plagiatul tezelor de doctorat, 

discuțiile fiind alimentate și de un fel de „secretomanie” ce înconjoară lucrările respective. 
Așa cum este precizat și în Codul Studiilor Universitare de Doctorat, lucrările pot fi consultate la Biblioteca 

Națională, existând și cazuri în care este nevoie de aprobări speciale. Nicio teză de doctorat nu este însă accesibilă în 
format digital, ceea ce pentru secolul XXI este inadmisibil.  

Astfel, potrivit art. 66 din Hotărârea Guvernului nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului Studiilor 
Universitare de Doctorat modificat prin Hotărârea nr. 134 din 2 martie 2016: 

c) dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, 
forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei 
de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor; 

d) dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din 
aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea 
termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a 
tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a 
dreptului de autor; 

e) după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra 
acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe platforma 
naţională; 

f) după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui 
exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a României, unde poate fi accesat la cerere. 
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Deși, în prezent, pe platforma de lucru a Ministerului Educației Naționale sunt peste 3000 de teze de doctorat, 
fiecare instituție organizatoare de studii universitare de doctorat având obligația de a încărca teza împreună cu dosarul 
acesteia pentru a fi pusă la dispoziția CNATDCU, aceste lucrări nu pot fi accesate. 

Domnule ministru, vă rog să-mi comunicați data la care vor putea fi accesate liber tezele de doctorat existente pe 
platforma națională.  

De asemenea, vă rog să-mi comunicați sancțiunile pe care le-ați dispus pentru nerespectarea dispozițiilor legale. 
 Solicit răspuns oral. Cu stimă, 

Deputat 
Anton Anton 

*** 
 
 Interpelare 

 
 
Adresată: domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor  
De către: deputat Dumitru Lovin 
Obiectul interpelării: declasarea DN 7D, după 14 ani în care Ministerul Transporturilor l-a lăsat de izbelişte  
 

Domnule ministru, 
În anul 2003, drumul care se intersectează cu DN 7 şi traversează localităţile Cîineni, Boişoara, Titeşti, Perişani, 

după care intră în judeţul Argeş, la Sălătrucu, a fost încadrat în categoria celor naţionale, în speranţa că, astfel, se vor 
găsi soluţii mai rapide de modernizare. Au trecut însă 14 ani şi fostul DJ 703 H se află într-o stare mai groaznică decât 
atunci.  

În ultimul deceniu, starea dezastruoasă a DN 7D a preocupat foarte mult nu doar comunităţile afectate, ci şi 
Consiliul Judeţean Vâlcea, care, la un moment dat, a ajuns la concluzia că, pentru a putea fi modernizat, cu finanţare 
europeană sau prin PNDL, acest drum trebuie declasat şi inclus în categoria drumurilor judeţene. În urmă cu 2 ani, s-a şi 
adoptat o hotărâre în acest sens, „mingea” fiind trimisă astfel în terenul Ministerului Transporturilor.  

Până acum, din câte cunoaştem, Ministerul Transporturilor nu a avut o poziţie tranşantă şi nici nu a venit cu o 
soluţie. Nu alocă fonduri pentru modernizarea DN 7D, dar nici nu-l declasează, ceea ce este absurd, cu atât mai mult cu 
cât, în judeţul Argeş, secţiunea cu care se continuă această cale de acces a fost declasat nu cu mult timp în urmă şi a 
redevenit drum judeţean (DJ 703 H). Pe de altă parte, DN 7D este în total contrast cu multe uliţe din zona pe care o 
tranzitează, aproape toate fiind asfaltate. Clarificarea cât mai rapidă a situaţiei DN 7D este cu atât mai importantă cu cât 
se doreşte dezvoltarea infrastructurii în Nordul judeţului Vâlcea şi există investiţii de zeci de milioane de euro în turism.  

În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus 
şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris. 

Solicit răspuns scris şi oral. Vă mulţumesc! 
Cu deosebită consideraţie, 

*** 
 




