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I.SINTEZA LEGISLATIV Ă 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor  
(săptămâna 24 – 28 aprilie 2017) 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 24 aprilie 
 
 
  Plenul Camerei Deputaților a adoptat pe articole, luni, 24 aprilie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 31/2017); 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor 
termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în 
contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (PL-x 141/2017) - lege organică; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea 
cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de 
vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România (PL-x 
138/2017) - lege ordinară; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între 
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de 
traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, 
în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată 
(PL-x 144/2017) - lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea 
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (PL-x 164/2017) - lege ordinară; 

6. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.667 din 9 noiembrie 2016, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.57 din 19 ianuarie 2017 (PL-x 556/2015/2017) - lege organică; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 526/2016) - lege ordinară. 

 
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea elaborării de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte 

de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 439/2016) -

 lege ordinară; 
2. Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii 

câinilor (Pl-x 72/2014) - lege organică; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de 

transport public local (Pl-x 409/2016) - lege ordinară. 
 

În ceea ce privește propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a 
protecţiei civile (Pl-x 131/2017) - lege organică, aceasta a fost adoptată tacit, prin depășirea termenelor pentru 
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dezbatere și vot final, în conformitate cu prevederile art. 75 alin(2) din Constituție și ale art. 113 din Regulamentul 
Camerei Deputaților. 
 

*** 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 25 aprilie 
 
 Plenul Camerei Deputaților a adoptat prin vot final, marți, 25 aprilie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 31/2017) (231 
voturi pentru); 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea 
cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de 
vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România (PL-x 
138/2017) - lege ordinară (237 voturi pentru); 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între 
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de 
traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, 
în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de 
judecată (PL-x 144/2017) - lege ordinară (229 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri); 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea 
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (PL-x 164/2017) - lege ordinară (237 voturi pentru, 4 
împotrivă, 4 abțineri); 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 526/2016) - lege ordinară (247 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 
abțineri); 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri 
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative (PL-x 157/2017) - lege ordinară (212 voturi pentru, 33 împotrivă, 8 abțineri); 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor 
termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în 
contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (PL-x 141/2017) - lege organică (245 voturi pentru, 16 abțineri); 

8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.667 din 9 noiembrie 2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57 din 19 ianuarie 2017 (PL-x 556/2015/2017) - lege organică 
(212 voturi pentru, 38 împotrivă, 6 abțineri); 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 333/2015) - lege organică 
(187 voturi pentru, 71 împotrivă, 6 abțineri); 

10. Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaţiei (Pl-x 
218/2014) - lege organică  (20 voturi pentru, 233 împotrivă, 2 abțineri); 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (PL-x 173/2015) - lege organică (10 voturi pentru, 245 împotrivă, 3 abțineri). 

 
Au fost, de asemenea, adoptate, tot prin vot final, un număr de 18 proiecte de lege (8 ordinare, 10 organice), 

pentru care s-au întocmit rapoarte de respingere de către comisiile sesizate în fond. 
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Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl-x 732/2015) - lege organică  a fost retrimisă Comisiei pentru 
muncă, în vederea redactării unui raport suplimentar, în termen de două săptămâni. 

 
*** 

 
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri, 26 aprilie 

 
  

Miercuri, 26 aprilie, s-a desfăşurat, la Palatul Parlamentului, şedinţa comună festivă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului consacrată aniversării Centenarului ”Ia și – Capitala Regatului României 1916-1918 și Oraș al Marii 
Uniri”  și împlinirii a 100 de ani de la adoptarea legilor reformatoare ale statului român: legea agrară și legea 
electorală de către Adunarea Deputaților și Senat, reunite la Iași. 

La eveniment au participat şi au rostit alocuţiuni Alteţa Sa Regală Principesa Moştenitoare Margareta, 
Custodele Coroanei Române, Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului şi Liviu Dragnea, preşedintele 
Camerei Deputaţilor.  

Intervenţiile reprezentanţilor grupurilor parlamentare au aparţinut următorilor parlamentari: Şerban Nicolae, 
senator (Grupul parlamentar al PSD), Iulia Laura Scântei, senator (Grupul parlamentar al PNL), Iulian Bulai, deputat 
(Grupul parlamentar al USR), Varujan Vosganian, deputat (Grupul parlamentar al ALDE), Eugen Tomac, deputat 
(Grupul parlamentar al PMP) şi Varujan Pambuccian, deputat (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale). 

După şedinţa solemnă, a fost lansat un album filatelic conţinând o emisiune de mărci poştale şi o medalie a 
centenarului “Iaşi, oraş al Marii Uniri 1916-1918”. 
 
 

Intr-o şedinţă separată a celor două Camere, au fost dezbătute şi adoptate următoarele acte normative ale 
Parlamentului: 

1. Rapoartele de activitate şi conturile de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 
2013, 2014, 2015 şi 2016. Respingerea rapoartelor pe anii 2015 şi 2016 s-a materializat în demiterea 
automată a Consiliului de administraţie al SRR şi în numirea domnului Georgică Severin în calitatea de 
director general interimar (214 voturi pentru, 58 împotrivă, 1 abţinere), până la numirea în funcţie a noului 
consiliu de administraţie. Parlamentarii USR nu au participat la vot. 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr.30/1993 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii (273 voturi pentru, 23 
împotrivă). 

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la 
Adunarea Parlamentară a NATO (unanimitate de voturi). 

4. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la 
Iniţiativa Central - Europeană - Dimensiunea Parlamentară (unanimitate de voturi). 

5. Numirea unor membri şi a unui vicepreşedinte în Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei (240 voturi pentru). 

 
In ceea ce priveşte proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei 

Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului 
prezidenţial, acesta a fost retrimis comisiilor juridice ale celor două Camere în vederea completării raportului comun, 
în termen de o săptămână. Decizia a fost luată cu 278 voturi pentru şi 17 împotrivă. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă 
la Camera Deputaților 

 
Sesiunea  februarie – iunie 2017* 

(Situaţia cuprinde datele la 28 aprilie 2017) 
 
                                                                                                                                                                                                              
 

Totalul ini ţiativelor legislative       972   

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793 

– înregistrate în luna ianuarie 2017 6 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017 173 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 300       331 

– votate  
 

     327  
129                  din care: - înaintate la Senat        19 

                            - în procedura de promulgare   32 
                            - promulgate**   73 
                            - respinse definitiv 203 
                            - în mediere           1 
                            - în divergenţă           1 
– la vot final  2 
2) Se află în proces legislativ 644 
a) pe ordinea de zi 126 
b) la comisii  
 

501 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de vedere 
Guvern 3 

3) Iniţiative clasate 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor  1 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 1 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
 

   Cele 327 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         85 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
     55  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului  
                20 proiecte de legi  
                        242 propuneri legislativ 
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          * Situaţia include şi ini ţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
 

    ** În anul 2017 au fost promulgate 87 legi, dintre care 12 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 73 din 
iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune. 

 
 

 

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

Şedinţele din zilele de luni, 24 şi marţi, 25 aprilie 2017 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 147  

        din care: - în dezbatere 145 

                       - la vot final 2 
  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          28               

31        

   - votate 29 
            din care: - la Senat    1 
                           - la promulgare    8 
                           - respinse definitiv  20 
   - la vot final 2 
  
Retrimise la comisii 4 

 
 
 
 
     ▪ Cele 29 iniţiative legislative votate privesc: 
                  6 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                     din care: 
               5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                         1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor  Guvernului 
                 23 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2017  
Săptămâna 24 – 28 aprilie 2017  

 

 

7 
 

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor   
(săptămâna 24 - 28 aprilie 2017) 

 
 

 
 
 

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

1.  PL-x 157/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind 
unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative  
 

2.  PL-x 138/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2016 privind 
instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea 
exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii 
şi studenţii din România  
 

3.  PL-x 144/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de 
transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a 
acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată  
 

4.  PL-x 164/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru 
stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii  
 

5.  PL-x 556/2015/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.667 din 9 noiembrie 2016, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57 din 19 ianuarie 2017  
 

6.  PL-x 526/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul străinilor  
 

7.  PL-x 333/2015 - Lege pentru modificarea  Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
 

8.  PL-x 141/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea 
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind 
reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 
205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. Pl-x 131/2017 - Lege privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a 
protecţiei civile  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 
 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 
 

1. Pl-x 307/2015 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.562/2004 
privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în 
administrare  
 

2. PL-x 372/2016 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.226/2011 privind 
reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 
perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961  
 

3. Pl-x 384/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare 
 

4. Pl-x 15/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate  
 

5. Pl-x 238/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate  
 

6. Pl-x 218/2014 – Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic 
asupra populaţiei  
 

7. PL-x 173/2015 – Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice  
 

8. PL-x 530/2016 – Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români 
  

9. Pl-x 443/2016 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare  
 

10. Pl-x 440/2016 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare  
 

11. PL-x 253/2016 – Proiectul Legii sindicatelor  
 

12. PL-x 187/2016 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat  
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13. Pl-x 130/2016 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat  
 

14. Pl-x 118/2016 – Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea 
nr.92/2012  
 

15. Pl-x 88/2016 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice 
 

16. Pl-x 36/2016 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  
 

17. Pl-x 874/2015 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  
 

18. PL-x 786/2015 – Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice  
 

19 Pl-x 751/2015 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 din 16 
ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  
 

20. Pl-x 731/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  
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E.Stadiu proiectelor de legi cuprinse în  Programul  legislativ prioritar al  
Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 
(situaţie la data de 02 mai 2017) 

 
 

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

Din totalul proiectelor de legi, 56 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Camera decizională 
Proiec

te 
În 

procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera Deputaţilor - 
prim ă Cameră 
sesizată: 

 
4 
 

0 

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

 
0 
0 
0 

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

2 
1 
0 
1 

Camera Deputaţilor - 
Cameră decizională: 

52 0 

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

13 
28 
2 

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

0 
0 
5 
4 

Total  0  

 
4
3 
  

 
13 

 

Total general: 56 0 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 

((ssii ttuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0022  mmaaii    22001177))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
317/2016 

 
L 

237/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
28.06.2016 

CD - OZ Plen 
CULT  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
depus pe 
25.04.2017 
(99/Rs/2017) 

2 

PLx 
112/2017 

 
L 

576/2016 
 

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

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

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD - OZ Plen 
AGRI și INV  
  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
depus pe 
26.04.2017 
(249/R/2017) 

3 

PLx 
476/2016 

 
L 

375/2016 

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

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

S  - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD  -  OZ Plen 
MUN, JUR și 
APAR 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
depus pe 
26.04.2017 
(256/R/2017) 

4 

PLx  
174/2017 

 
L 

33/2017 

Proiect de lege privind aprobarea participării 
României ca membru asociat la Proiectul BEPS-
Erodarea bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru 

Aprobarea participării României ca membru asociat la 
Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor-ini ţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

S - Adoptat pe 
03.04.2017 
CD -  OZ Plen 
BUG  
 

 



2 
 

Nr. 
crt 

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

completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte. 

5 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

6 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

 

7 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

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

8 
PLx 

428/2012 
 

L 

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 

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013; 
urmează să 



3 
 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
394/2012 

 
 

execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

intre pe OZ 
 

9 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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

10 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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

11 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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

12 

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 

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

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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



4 
 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

 
 

13 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

14 

PLx  
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

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

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

S - Adoptat pe 
25.02.2014 

CD - Retrimis 
pe data de 
13.05.2015 la   
BUG şi JUR pt. 
raport comun 
suplimentar 
 

 
 
 
 
TDR: 
27.05.2015 

15 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

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

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

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 

16 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 

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 

 
 
 
 



5 
 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
 - Procedură de urgenţă: nu 

- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

comun 
 

TDR: 
22.09.2015 

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-a-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

18 

PLx  
511/2016 

 
L 

548/2016 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

19 

PLx  
24/2017 

 
L 

550/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin 

Reglementarea asigurării obligatorie de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de 
vehicule, precum şi a organizării şi funcţionării Biroului 
Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile 

S - Adoptat pe 
22.12.2016 

CD - BUG, 
IND, JUR și 

 
 
 
 



6 
 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
 accidente de vehicule şi de tramvaie. (poz. I-a-6) 

- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

legislative vizează reglementarea contractului de asigurare 
RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile 
generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA, 
modalitatea şi termenele de plată, în cazul în care se 
optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor 
obligatorii prevăzute de lege. Totodată, proiectul prevede şi 
posibilitatea suspendării contractului RCA, la cererea 
asiguratului care a încheiat un astfel de contract pe 
perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului, 
conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării 
vehiculului 

TRSP  
pt. raport comun 
 

TDR: 
16.02.2017 

20 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

21 

PLx  
143/2017 

 
L 

3/2017 
 

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

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

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
16.03.2017 

22 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

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

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

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
12.03.2009 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

consum şi garanţii conexe. 

23 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

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

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

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

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

 
 

 
 
TDR: 
02.04.2013 
 

24 

PLx 
640/2015 

 
L 

455/2016 

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

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

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

TDR: 
02.12.2015 

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-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

26 

PLx 
213/2016 

 
L 

10/2016 

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

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

S  - Adoptat pe 
19.04.2016 
CD -  IND  
pt.raport  
 

TDR: 
26.05.2016 
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Nr. 
crt 

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

27 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

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

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

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

TDR: 
10.11.2016 

28 

PLx 
512/2016 

 
L 

553/2016 

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

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

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

TDR: 
15.11.2016 

29 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

30 

PLx 
455/2016 

 
L 

543/2016 
 

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

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

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD -  AGRI, JUR 
și MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

31 

PLx 
23/2017 

 
L 

547/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

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

S  - Adoptat pe 
28.12.2016 
CD - AGRI și 
JUR 

 
 
TDR: 
16.02.2017 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
 silvice. (poz. I-a-9) 

- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din 
afara acestuia. 

 pt. raport comun 
 

32 

PLx 
134/2017 

 
L 

636/2016 
 

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

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

S  - Adoptat pe 
13.02.2017 
CD - AGRI și 
MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
09.03.2017 
 

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-a-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 

34 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea 
echipamentelor electronice uzate. 

35 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

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

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

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

 
TDR: 
10.12.2015 

36 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 

37 

PLx 
113/2017 

 
L 

579/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
02.03.2017 
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Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
16.03.2017 

39 

PLx 
324/2016 

 
L 

259/2016 

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

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

S  - Adoptat pe 
05.09.2016 
CD  -  Retrimisă 
pe data de 
06.03.2017 la 
MUN  
pt. raport 
suplimentar 

 
 
 
TDR: 
24.03.2017 

40 

PLx 
115/2017 

 
L 

587/2016 

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

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

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

TDR: 
02.03.2017 



12 
 

Nr. 
crt 

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

41 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

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

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

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

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

 
 
TDR: 
17.03.2017 

42 BP 
469/2016 

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 sociale de şomaj 
pe anul 2015. (poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 CD + S 
 

 

43 BP 
470/2016 

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 sociale de şomaj 
pe anul 2015. (poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 CD + S 
 

 

  
                                    II II ..  PPRROOII EECCTTEE  DDEE  LL EEGGII   AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPII NNSSEE  DDEE  CCAAMM EERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢII LL OORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
9/2017 

 
L 

50/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
14.03.2017 
S  -  ADMIN și APAR 
 
 

Comisiile 
sesizate în fond 
au depus 
raportul-
favorabil cu 
amendamente 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

2 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
07.03.2017 
S  -  Inv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
04.04.2017 

3 

PLx 
526/2016 

 
L 

438/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
01.11.2016 
CD  -  Adoptată pe 
25.04.2017 

 

4 

PLx 
141/2017 

 
L 

645/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
20.02.2017 

CD - Adoptată pe 
25.04.2017 
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Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
154/2017 

 
L 

56/2017 

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

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

CD -  Adoptată pe 
21.03.2017 
S  - Adoptată pe 
18.04.2017 
 
 

La promulgare 
din data de 
26.04.2017 

6 

PLx 
460/2016 

 
L 

431/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
10.10.2016 
CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

La promulgare 
din data de 
15.04.2017 

7 

PLx 
146/2017 

 
L 

9/2017 

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

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

S  - Adoptată pe 
20.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

La promulgare 
din data de 
15.04.2017 

8 

PLx 
117/2017 

 
L 

589/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD -  Adoptată pe 
11.04.2017  

La promulgare 
din data de 
20.04.2017 

9 PLx Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului CD - Adoptată pe Legea nr. 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
321/2016 

 
L 

581/2016 

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

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

18.10.2016 
S  - Adoptată pe 
20.03.2017 
 

60/2017 

10 

PLx 
136/2017 

 
L 

644/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
13.02.2017 
CD - Adoptată pe 
21.03.2017 
 

Legea nr. 
62/2017 

11 

PLx 
461/2016 

 
L 

424/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
11.04.2016 
CD - Adoptată pe 
28.03.2017 

Legea nr. 
77/2017 

12 

PLx 
122/2017 

 
L 

631/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

Legea nr. 
80/2017 

13 PLx  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, a Legii S - Adoptată pe Legea nr. 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
133/2017 

 
L 

634/2016 
 

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

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

13.02.2017 

CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

82/2017 

 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

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

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

Camerei Deputaţilor 
( la data de 28 aprilie 2017 ) 

 

 
                             
 

I.  În perioada   24  – 28 aprilie 2017  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 22 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 9 avize. 

 

Cele 22 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

12    
10 

 
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:                     

7  
0     

12 
3    

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 496 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 91 pentru raport 
suplimentar.   

                                                                                                                                                                                           
La comisii se află  28  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

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

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  317  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 258 

♦ rapoarte suplimentare 43 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 16 

TOTAL     317 

 

 
 



1 
 

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

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

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  24 - 28 aprilie 2017 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.157/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 
termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative – raport 
comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(246/R din 25.04.2017) 

2 

 
 
PLx.495/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la carea statul sau unităţile administrative-teritoriale 
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(132/RS din 26.04.2017) 

3 

 
 
 
PLx.174/2017 

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

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(250/R din 26.04.2017) 

4 

 
PLx.496/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(251/R din 26.04.2017) 

5 

 
Plx.172/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului 

profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice – raport comun cu comisia 
pentru învățământ 

36 parlam. 
respinsă de 

Senat 
17.06.2014 

Raport de respingere 
(254/R din 26.04.2017) 



2 
 

6 

 
PLx.40/2015 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la 

domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier – raport comun 
cu comisia pentru muncă 

61 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.04.2017 

Raport de respingere 
(255/R din 26.04.2017) 

 
 
 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.830/2007 Proiect de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare – 

raport comun cu comisia pentru apărare 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.03.2017 

Raport de respingere 
(247/R din 25.04.2017) 

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

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
 
PLx.112/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli – raport comun cu comisia pentru 
învvățământ 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(249/R din 26.04.2017) 

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

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
Plx.523/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
21.02.2017 

Raport de respingere 
(252/R din 26.04.2017) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 



3 
 

1 

 
PLx.267/2016 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea 

şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei – raport comun 
cu comisia pentru cultură 

20 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.03.2017 

Raport de respingere 
(429/RS din 25.04.2017) 

2 

 
PLx.116/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de adoptare 
(125/RS din 27.04.2017) 

3 

 
PLx.46/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural 

" – raport comun cu comisia juridică 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.02.2017 

Raport de respingere 
(257/R din 27.04.2017) 

4 

 
 
PLx.297/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor aministraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali – raport 
comun cu comisia juridică 

108 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

28.02.2017 
Raport de respingere 

(258/R din 27.04.2017) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.157/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 
termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative – raport 
comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(246/R din 25.04.2017) 

2 

 
PLx.40/2015 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la 

domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier – raport comun 
cu comisia pentru buget 

61 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de respingere 
(255/R din 26.04.2017) 

3 

 
PLx.476/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului – raport comun cu comisiile pentru apărare și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(256/R din 26.04.2017) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 



4 
 

Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
Plx.378/2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 

privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
19.04.2017 

Raport de respingere 
(244/R din 24.04.2017) 

2 

 
Plx.699/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 

Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 

69 parlam. 
respinsă de 

Senat 
19.04.2017 

Raport de respingere 
(245/R din 24.04.2017) 

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

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
 
PLx.112/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.02.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(249/R din 26.04.2017) 

2 

 
Plx.149/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 
30 parlam. 25.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(253/R din 26.04.2017) 

3 

 
Plx.172/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului 

profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice – raport comun cu comisia 
pentru buget 

36 parlam. 
respinsă de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de respingere 
(254/R din 26.04.2017) 

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

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.267/2016 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea 

şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei – raport comun 
cu comisia pentru administrație 

20 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de respingere 
(429/RS din 25.04.2017) 



5 
 

2 

 
RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate și contului de execuție 
bugetară ale Societății Române de Radiodifuziune, pe anul 2016 

 25.04.2017 
Raport de respingere 

(15/RC din 25.04.2017) 

3 

 
PLx.317/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(99/RS din 25.04.2017) 

4 

 
 

AVIZ COMUN al Comisiei pentru cultură și media a Senatului și al 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților privind numirea domnului Georgică Severin în funcția de 
director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune 

 26.04.2017 
Raport de adoptare 

(16/RC din 26.04.2017) 

 
 
 
 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunit ăţi 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN referitor la scrisoarea grupurilor parlamentare PSD și 
ALDE din Camera Deputaților și Senat prin care înaintează un Proiect de 
Hotărâre a Parlamentului României pentru constituirea Comisiei speciale de 
anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce 
țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial 

Grupurile 
PSD și 
ALDE 

25.04.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(14/RC din 25.04.2017) 

2 

 
 
PLx.152/2017 

Proiect de 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 – raport comun cu 
comisia pentru politică externă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.04.2017 

Raport de adoptare 
(248/R din 25.04.2017) 

3 

 
Plx.523/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date – raport comun cu comisia pentru drepturile 
omului 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
18.04.2017 

Raport de respingere 
(252/R din 26.04.2017) 

4 

 
PLx.476/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului – raport comun cu comisiile pentru apărare și muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(256/R din 26.04.2017) 



6 
 

5 

 
PLx.46/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural 

" – raport comun cu comisia pentru administrație 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.04.2017 

Raport de respingere 
(257/R din 27.04.2017) 

6 

 
 
PLx.297/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor aministraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali – raport 
comun cu comisia pentru administrație 

108 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

25.04.2017 
Raport de respingere 

(258/R din 27.04.2017) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.830/2007 Proiect de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare – 

raport comun cu comisia pentru industrii 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.12.2015 

Raport de respingere 
(247/R din 25.04.2017) 

2 

 
PLx.476/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului – raport comun cu comisiile pentru muncă și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(256/R din 26.04.2017) 

 
XII. Comisia pentru politic ă externă 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
 
PLx.152/2017 

Proiect de 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 – raport comun cu 
comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare 
(248/R din 25.04.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Na ţional Liberal  

 
 
 
 
 
 

� Declarații politice 
 

Continuitate și predictibilitate 
 
 Într-un sistem educaţional performant, principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare  este unul dintre 
cele mai importante principii didactice care dezvoltă un proces instructiv-educativ de succes.  
  Continuitatea presupune cerinţe unitare, controlate succesiv de către toţi factorii educativi pe măsura 
dezvoltării copilului. Importanţa continuităţii este cu atât mai mare cu cât fiecare vârstă educaţională are anumite 
caracteristici din punct de vedere intelectual, afectiv, comportamental.  
 Vă propun, stimaţi colegi, un exerciţiu de imaginaţie. Fiul ori fiica dumneavoastră, preşcolar fiind, pe 
parcursul celor trei ani de activitate în grădiniţă, a avut parte de trei educatoare diferite, ori trei învăţătoare pe 
parcursul celor cinci ani de învăţământ primar. Cu siguranță, aceste schimbări frecvente au afectat  principiul 
continuităţii în activitatea didactică. Credeţi că preşcolarul ori elevul, la finalizarea ciclului, a avut de suferit, cel 
puţin din punct de vedere afectiv, din cauza schimbărilor survenite atât de des în activitatea de la clasă? 
 Cu siguranță i-au fost afectate recepţionarea, prelucrarea, memorizarea, dar și redarea cunoştinţelor teoretice 
şi practice. O mulțime de părinți se plâng de acest lucru și cer continuitate pentru copiii lor, pentru că aceasta 
îmbunătățește performanța școlară.  
 Pe lângă aspectele ce ţin de conţinuturile învăţării, ori de perfecţionarea cadrelor didactice, cred că la fel de 
important într-un sistem de învăţământ este modul de recrutare a personalului. În acest sens, cer Ministerului 
Educaţiei Naţionale  să elaboreze o politică de personal care să permită respectarea tuturor principiilor didactice, şi în 
acelaşi timp să asigure coerenţă şi predictibilitate. 
 Ţinând cont de faptul că, în curând, se va aproba, prin ordin de ministru, metodologia-cadru privind 
mobilitatea personalului didactic, îi solicit pe această cale domnului ministru Pavel Năstase, să pună accent pe fixarea 
oamenilor la locul potrivit, astfel încât să se evite pe viitor schimbarea atât de frecventă a cadrelor didactice de la 
clasă. Vă cer și dumneavostră, stimați colegi, să susțineți acest demers, care asigură nu doar respectarea unui 
principiu didactic, dar contribuie și la creșterea performanței școlare și a gradului de confort emoțional al copiilor 
noștri. 
 

Deputat 
Florica Cherecheș 

 
*** 
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Sistemul impozitării gospodăriilor – Piatr ă de moară la gâtul ANAF 
 

 Domnule președinte,  
 Stimați colegi, 
 
 Modificările la Codul Fiscal pregătite de Guvernul Grindeanu – referitoare la implementarea sistemului de 
taxare pe gospodării – complică semnificativ procedura de declarare și colectare a veniturilor la bugetul de stat.  
 Greul va cădea pe ANAF: va fi capabil Fiscul să gestioneze aceste schimbări, câtă vreme nu se descurcă nici 
măcar în sistemul simplu de astăzi? Întrebarea este justificată în condițiile în care, astăzi, ANAF înregistrează una 
dintre cele mai slabe performanțe din UE ca nivel de încasare a taxelor și impozitelor, iar relația cu contribuabilul 
român este marcată de un lung șir de gafe, de erori. 
 Ce se va întâmpla cu proiectul de reformă ANAF, extins pe încă doi ani din cauza ritmului lent de 
implementare, cel prin care Ministerul Finanțelor a deschis un credit la Banca Mondială de 91,8 milioane de dolari, 
începând cu 2013, cu care urma să se restructureze, reformeze și să se dezvolte ANAF? Va continua sau nu? Sau, vor 
fi făcute modificări în contextul în care ANAF ar trebui să-și reorganizeze întreaga logistică până la 1.01.2018, în 
contextul noii filosofii bugetare anunțată de Ministerul Finanțelor și care ar dori să reintroducă, după modelul 
guvernării Năstase, impozitul pe venitul global prin acest vânturat nou proiect fiscal de impozitare a gospodăriilor?  
 Cum se va mări procentul fondurilor accesate la Programul angajat de ANAF cu Banca Mondială, în noile 
condiții, când la 1.01.2017 autoritățiile române au accesat doar 15,57 milioane de dolari din totalul de 91,8 milioane 
de dolari pus la dispoziție – adică aproximativ 17% din fondul programului pentru logistică ANAF?  
 Și, mai ales, pot instituțiile guvernamentale responsabile cu implementarea acestei noi filisofii bugetare să 
asigure deficitul de peste 30.000 de consultanți care ar trebui acoperit până la data de 1.01.2018? Ținând cont că noul 
proiect de impozitare a gospodăriilor vorbește de un număr de 35.000 de consultanți fiscali arondați celor 
aproximativ 7 milioane de gospodării, în timp ce astăzi, potrivit statisticilor Camerei Consultanților fiscali există 
4.121 consultanți fiscali – persoane fizice active, și 461 societăți de consultanță fiscală active.  
 Pe acest subiect sunt mult mai multe întrebări la care Guvernul, Ministerul de Finanțe și ANAF-ul ar trebui 
să răspundă!  
 Rămâne însă, din păcate, marele adevăr, cel pe care noi – Partidul Național Liberal, președintele Klaus 
Iohannis, instituțiile financiar-bancare, experții din cadrul Comisiei Europene și mulți analiști politici l-au spus încă 
de la proiecția bugetului de stat pe 2017 a Guvernului Grindeanu și anume că estimarea de 5,2% a creșterii 
economice a fost făcută doar ca să acopere promisiunile electorale ale PSD-ului, și că pe parcursul exercițiului 
bugetar, în ciuda angajamentelor, Guvernul va fi nevoit să modifice din mers filosofia bugetar-fiscală! 
 Și iată sarabanda instabilității bugetar-fiscale, care este în fază de început- cu erori care ne vor costa 
populația României!  

 
Deputat 

Nicolae Neagu 
 

*** 
 

Proiectul de realizare a viitorului  
Muzeu Naţional al Revoluţiei din 1989, la Timişoara 

 
 Vin astăzi la tribuna Camerei Deputaţilor pentru a aduce în atenţie necesitatea edificării viitorului Muzeu 
Naţional al Revoluţiei din 1989, la Timişoara. Am depus şi o interpelare adresată Ministerului Culturii referitoare la 
această problemă. 
 Vă menţionez că Municipiul Timişoara a participat la competiţia europeană pentru desemnarea Capitalei 
Europene a Culturii 2021 în cadrul unuia dintre cele mai ambiţioase proiectele culturale din Europa, printre cele mai 
cunoscute și mai apreciate acțiuni ale Uniunii Europene. Iniţiată în 1985, la inițiativa ministrului grec al culturii, 
Melina Mercouri, competiția a contribuit la dezvoltarea culturală, socială și economică a multor orașe și regiuni din 
Europa și vecinătate. 
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 În septembrie 2016, Juriul de experți independenți, responsabil cu evaluarea candidaturilor pentru titlul de 
Capitală Europeană a Culturii 2021, a recomandat ca acesta să îi revină orașului Timişoara, alegerea Juriului 
considerând patru candidaturi în lista scurtă de oraşe finaliste (Baia Mare, București, Cluj-Napoca și Timișoara). 
 Acest proiect, al Capitalei Europene a Culturii 2021, reprezintă pentru Timişoara şi Timiş cea mai importantă 
provocare şi oportunitate de după Revoluţia din 1989, oferind o deschidere deosebită pentru modernizare şi conectare 
la marile circuite europene culturale şi economice. Este şi un foarte bun prilej ca prin Timişoara, prin conectarea 
oraşului la circuitul european, România să fie mai bine vizibilizată şi cunoscută în întreaga UE. Pregătirea 
infrastructurii oraşului Timişoara pentru a susţine în bune condiţii, în 2021, programul Capitalei Europene a Culturii, 
include mai multe obiective de investiţii. Printre acestea se află şi realizarea Muzeului Naţional al Revoluţiei din 
1989, la Timişoara, ca un obiectiv strategic şi de mare specificitate pentru Timişoara, dar şi finalizarea reabilitării 
Castelului Huniade, administrat de către Muzeul Naţional al Banatului.  
 În legătură cu aceaste priorităţi, îl rog pe ministrul Culturii să-mi răspundă la următoarele întrebări: 
 Cum a planificat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale proiectul realizării Muzeului Naţional al 
Revoluţiei din 1989 şi care este contribuţia ce trebuie să vină din partea autorităţilor locale pentru ca acest obiectiv să 
fie realizat complet în perioada 2017-2020? 
 Cum va interveni Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru reabilitarea Castelului Huniade, aflat în 
administrarea Muzeul Naţional al Banatului? 
 Care sunt deciziile pe care le-a luat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în legătură cu susţinerea 
oraşului Timişoara, în cadrul programului de pregătire a proiectului Capitalei Europene a Culturii 2021, după 
nominalizarea la acest titlu? 
 Care este planul de cooperare multianual pe care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale îl are în vedere în 
parteneriatul cu oraşul Timişoara, pentru o bugetare a contribuţiei guvernamentale la programul CEaC 2021, ca 
finanţare globală pe proiect unic, conform recomandărilor făcute Ministerului  Culturii şi Identităţii Naţionale de 
către Juriul competiţiei europene? 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Marilen Gabriel Pirtea 

 
*** 

 
Exportul paralel de medicamente 

“îmboln ăveşte” sistemul medical românesc 
 
 Săptămâna trecută, colegii din coaliţia majoritară din Camera Deputaţilor au adoptat cu 154 voturi “pentru” 
un proiect de lege care permite oricărei farmacii să facă şi vânzare angro. Practic, s-a ajuns să se creeze un cadru 
legal pentru o situaţie pe care toată lumea o condamnă, dar nimeni nu ia măsuri: exportul paralel de medicamente. 
PNL a votat împotriva acestui proiect de lege deoarece prevederile legale în vigoare cu privire la interdicţia ca 
persoanele juridice autorizate să elibereze medicamente către populaţie să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro 
de medicamente sunt corecte şi  permit efectuarea corectă şi eficientă a trasabilităţii medicamentelor pe întreg lanţul 
de distribuţie angro. 
 Prin actul normativ modificat săptămâna trecută, acest export paralel, deşi este legal, este absolut imoral 
pentru pacienţii români care se confruntă de ani de zile cu o criză a medicamentelor. Multe dintre acestea, în loc să 
ajungă la bolnavii din România cărora le sunt dedicate, ajung pe piaţa externă, profitul fiind cel care dictează regulile 
după care funcţionează relaţia producător – distribuitor – farmacie. 
 Mecanismul exportului paralel ţine cont doar de o anumită atractivitate a profitului obţinut, nu şi de realitatea 
existentă în sistemul de sănătate. Colegii care au votat acest proiect de lege se pare că nu au stat niciodată de vorbă cu 
cei care au nevoie de medicamente, nu pentru a le comercializa, ci pentru a se însănătoşi. 
 Au trecut abia două luni de când ministrul Sănătăţii a semnat un ordin prin care impunea distribuitorilor să 
aprovizioneze piaţa farmaceutică internă înainte de a da medicamente la export paralel. Se părea că lucrurile vor intra 
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în normalitate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătăţii a dat aviz favorabil pentru exportul paralel realizat de orice 
farmacie sau lanţ de farmacii. Iar colegii deputaţi de la PSD, majoritari în Parlament, au votat proiectul de lege. 
 Îmi exprim îngrijorarea faţă de aplicarea acestui proiect de lege care va accentua criza existentă pe piaţa 
medicamentelor din România. Legea va merge la promulgare la Preşedintele Klaus Iohannis  care, sper, o va analiza 
cu atenţie şi va decide să o retrimită în Parlament. 
 

Deputat 
Antoneta Ioniţă 

 
*** 

 
Incoerenţa politică în domeniul fiscal a puterii executive 

 
 Dragi colegi,  
 
 În data de 12 aprilie am asistat la ieşiri în spaţiul public ale autorităţilor în domeniul finanţelor publice, prilej 
cu care s-au adus precizări cu privire la modificările viitoare ale Codului Fiscal. Pe scurt, puterea executivă doreşte să 
scadă cota unică de la 16% la 10% începând cu 1 ianuarie 2018, urmând ca această cotă de impozitare să se aplice 
venitului global al unei gospodării. Conform celor declarate de domnul ministru al Finanţelor publice „Pe lângă cota 
unică de impozitare, de 10%, va exista o facilitate de impozitare cu 0% pentru veniturile sub 2.000 de lei”. 
 Din parcurgerea „Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020” la capitolul „Programul de politici 
publice pentru perioada 2017-2020” se pot observa o serie de principii economice precum simplificarea, deschiderea, 
transparenţa, stabilitatea, predictibilitatea, prevenţia, respectul, încrederea, performanţa în viitoarele politici 
economice. Nu se poate observa însă nicio menţiune despre scăderea cotei unice de impozitare de la 16% la 10%. În 
acest context se nasc următoarele întrebări perfect legitime: Cum rămâne cu simplificarea, deschiderea, transparenţa, 
stabilitatea, predictibilitatea, prevenţia, respectul asupra investiţiilor străine? Care sunt implicaţiile unor astfel de 
politici economice asupra mediului de afaceri din România? Nu cumva este vorba despre o incoerenţă politică în 
domeniul fiscal? 
 În acelaşi „Program de guvernare pentru perioada 2017-2020” se vorbeşte despre un anume Cod legislativ 
care va purta denumirea de „Codul Economic al României” şi care va conţine Codul Fiscal, Codul de Procedură 
Fiscală, Legea de Înfiinţare a Societăţilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale şi alte legi cu caracter economic. Să 
înţelegem că modificarea cotei unice de la 16% la 10% era parte integrantă, dar netransparentă a „Codului Economic 
al României”? 
 Domeniul finanţelor publice nu este un domeniu, ca de altfel şi celelalte, unde să se experimenteze lucruri. 
România nu-şi permite astfel de mişcări într-un mediu economic dinamic şi complex. Care va fi următorul pas: 
renunţarea definitivă la cota unică? Cred că vor trebui aduse mai multe clarificări cu privire la astfel de mişcări 
politice impredictibile cu care ne-am obişnuit în ultima vreme. 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
PSD încă nu ştie şi nu poate să scoată România din subdezvoltare 

 
 Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 În urmă cu mai mulţi ani, guvernatorul Băncii Naţionale a României ironiza, într-un mod metaforic, 
demagogiile fostei guvernări conduse tot de PSD, care păcălea şi pe atunci populaţia cu iluzia creşterii standardului 
de viaţă doar din pix, prin adoptarea unor legi. Pe vremea aceea, guvernatorul spunea că: „Nu poţi să dai o lege în 
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Parlament care să contrazică o legitate economică. Dacă ar creşte nivelul de trai printr-o lege în Parlament, de ce 
nu ar creşte şi în Burkina Faso. Echilibrele macroeconomice sunt legităţi economice. (...) Venim cu o lege în 
Parlament să crească cutare ... nu o să crească dacă nu se îmbină cu legităţile economice”. Din păcate pentru 
România şi pentru toţi românii, PSD nu a înţeles nici atunci şi nu pare să înţeleagă nici acum corectitudinea 
mesajului dat de Mugur Isărescu, o autoritate ştiinţifică recunoscută şi respectată de noi toţi.  
 Stimaţi colegi parlamentari care susţineţi Guvernul Grindeanu, vă rog să încetaţi să mai păcăli ţi populaţia cu 
minciuni din care rezultă că aţi descoperit bagheta magică, cu care veţi creşte veniturile din pensii, din salarii şi din 
alte surse, eventual fără să mai fie nevoie şi de prea multă muncă. Este pură demagogie, care face extrem de mult rău 
economiei şi stabilităţii financiare a acestei ţări. Dacă ar fi existat o astfel de scamatorie, o astfel de baghetă magică, 
vă asigur că o aveau la ei, în buzunar, guvernanţii din Germania, Austria, Suedia, Danemarca sau Norvegia. Numai 
că nimeni nu are aşa ceva, iar statele la care am făcut referinţă sunt bogate, dezvoltate şi au populaţii prospere pentru 
că munca este eficientă, pentru că sistemele de învăţământ sunt performante, pentru că oamenii sunt superior 
calificaţi, pentru că afacerile sunt foarte competitive, iar capitalurile dau tot ceea ce au mai bun din ele. Vă lăudaţi zi 
de zi pe la televiziuni că vă luptaţi cu sărăcia şi că aveţi de gând să o puneţi la pământ! Vreau să vă aduc aminte că 
sub ultima guvernare PSD, noi, românii, am intrat în topul sărăciei europene, acolo unde Regiunea Nord-Est ocupă 
primul loc. Da! Suntem pe primul loc, însă la sărăcie! Sub PSD cei mai săraci europeni au devenit bucovineni. 
Atunci, oare, nu aveaţi la voi bagheta magică? 
 Stimaţi colegi, știţi că nu reacţionez niciodată fără argumente, însă nu pot să mai tolerez un mod de 
guvernare care afundă România în datorii pe termen lung, care vinde iluzii deşarte de prosperitate populaţiei, care 
compromite revigorarea educaţiei şi sistemului de sănătate şi rupe de la rădăcină principalele motoare de creştere şi 
dezvoltare economică, fără să aducă un minim de modernizare acestei ţări. 
 Ştiu! Nu trebuie să-mi spună nimeni! Am constatat de unul singur că PSD urăşte mediul de afaceri, motiv 
pentru care îl asasinează aproape zilnic cu tot mai multe poveri administrative, piedici birocratice şi schimbări 
legislative, adică acele lucruri care fac afacerile româneşti necompetitive şi slab profitabile. Mai ştiu că PSD este 
inamicul numărul unu al investiţiilor publice. Nu o spun eu, o spune istoria recentă! PSD este partidul care nu a 
demarat niciun proiect major în ultimii şaptesprezece ani de guvernare, deşi din aceşti şaptesprezece ani, 14    s-a 
aflat direct sau indirect la guvernare! Da! Nu vă supăraţi! Asta este realitatea!  
 Dragi colegi, și voi, ca şi mine, sunteţi aleşi de oameni! Când merg acasă, la mine în judeţ, oamenii mă 
privesc în ochi şi mă întreabă cum ar putea să-şi câştige traiul mai bine. Să ştiţi că eu nu-i mint şi le spun că singurul 
generator de prosperitate este munca! Cine crede altceva va suferi o mare iluzie! De aceea, mă bat, cu toate 
instrumentele parlamentare pe care le am la îndemână, să promovez măsuri pentru un mediu de afaceri sănătos, 
competitiv, care să poată genera salarii mari şi suficiente pentru nevoile familiilor. Numai aşa părinţii îşi vor putea 
duce toţi copiii la şcoală, copiii îşi vor putea duce părinţii la medic şi cu toţii vor trăi cu tot mai puţine griji. 
 Ştiu că între parlamentarii care susţin astăzi politicile păguboase ale Guvernului Grindeanu se află şi oameni 
de foarte bună calitate. Lor mă adresez în speranţa în care vor face presiuni asupra propriului guvern pentru ca acesta 
să înceapă investiţiile publice, să stimuleze afacerile private şi să se uite atent pe harta ţării unde s-au tot adâncit 
decalajele de dezvoltare.  Dacă economia va merge bine, la baza ei, la rădăcina ei, adică la nivelul agentului 
economic, atunci toţi angajaţii, din public sau privat, vor avea şansa unor creşteri solide de salarii. Dacă însă, 
Guvernul Grindeanu va ţine investiţiile publice blocate şi va continua să bage beţe în roate întreprinzătorilor privaţi, 
atunci să ne aşteptăm, foarte curând, să decontăm costurile sociale ale incompetenţei acestei guvernări. 

 
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
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Să-i ajutăm pe miniştrii PSD să definească „gospodăria”. Dân şii încă nu pot! 
 
 Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 Îmi este greu să înţeleg, să explic şi să găsesc argumente pentru care, la numai patru luni după ce au revenit 
la guvernare, cei din PSD se luptă cu toată puterea să dărâme un sistem fiscal simplu, stimulativ pentru muncă şi 
performanţă – cota unică. Ce vor să pună în loc? Un sistem fiscal greoi, nociv pentru investiţii şi stimulativ doar 
pentru evaziunea fiscală, de care România abia scăpase în anul 2005. Nu cred că PSD a rămas fără profesionişti care 
să le spună şi miniştrilor din Guvern şi chiar Prim-ministrului, că, prin măsurile fiscale pe care anunţă la televizor, 
nici românii nu vor câştiga mai mulţi bani şi nici bugetul public nu va putea susţine toate măsurile anunţate, iar 
prăbuşirea stabilităţii fiscal-bugetare este garantată. 
 Ceea ce vă pot spune cu certitudine este faptul că miniştrii care se chinuie cu atâta hărnicie să dărâme cota 
unică nu au lucrat decât la stat şi nu cunosc cât de sensibil este mediul de afaceri la modificările politicii fiscale. Mai 
mult, nu am auzit niciun membru al actualului guvern să aibă curajul să spună cine va suporta costurile modificărilor 
politicii fiscale. Dacă nu ştiţi, inclusiv scăderea TVA cu 1 pp. procentual, de la 1 ianuarie 2017, acea măsură de care 
ne bucurăm cu toţi, o măsură foarte bună, a implicat costuri deloc neglijabile pentru agenţii economici, cu privire la 
softuri, case de marcat, etichetare, facturare sau de altă natură. Sunt costuri suportate de agenţii economici. De obicei, 
când costurile sunt mici, acestea sunt suportate de agenţii economici, însă, atunci când costurile sunt prea mari, ele se 
transferă aproape instantaneu în preţ.  

Când lucrezi o viaţă la stat este uşor să modifici peste noapte politica fiscală a unei ţări, pentru că nu şti cât 
efort va fi necesar, pentru toţi cetăţenii, nu doar pentru unii, să se adapteze noilor schimbări. Şi, apoi, schimbarea o 
faci dacă ceva nu merge bine! Dar, când Guvernul îşi propune să schimbe un sistem bun, ieftin, eficient şi 
performant, cu cea mai mică rată de fraudare, prin reţinerea la sursă a obligaţiilor fiscale, asta se numeşte ori 
incompetenţă, ori pură prostie. 
 Spuneam la începutul declaraţiei mele că ar fi bine să dăm o mână de ajutor Guvernului în definirea fiscală a 
gospodăriei, căci, potrivit afirmaţiilor miniştrilor PSD, domnul Viorel Ştefan şi doamna Olguţa Vasilescu, încă nu s-
au pus de acord asupra acestei definiţii a contribuabilului. 
 În primul rând, gospodărie nu înseamnă în niciun caz vilă cu multe etaje, cu zeci de camere, cu servitori şi cu 
piscină, saună, teren de tenis şi câteva mii de metri pătraţi de gazon în jurul acestora, aşa cum ştim cu toţii o astfel de 
proprietate în centrul municipiului Alexandria, din judeţul Teleorman! O astfel de gospodărie ar trebui să vedem din 
ce bani s-a dobândit şi construit, pentru că titularul nu a lucrat decât la stat şi pe o leafă puţin peste media pe 
economie. În Codul fiscal există o categorie pentru „gospodăria” de mai sus – venituri a căror sursă nu a fost 
identificată! Gospodărie nu înseamnă nici casă la Monaco sau Biarritz, aşa cum au mare parte dintre liderii PSD, case 
pe care le utilizează în vacanţele prelungite pentru a mai diminua din stresul acumulat în politica românească. 
 Gospodăria pe care vrea PSD să o supună impozitului global arată cu totul astfel: casă, sărăcăcioasă, din 
chirpici sau cel mult cărămidă, amplasată, de regulă, în procent de peste 50% în mediul rural, fără cine ştie ce 
utilităţi, poate doar legată la curent electric, fără apă menajeră sau canalizare, ocupată de oameni care lucrează la 
muncile câmpului sau sunt condamnaţi la şomaj, ai căror copii ajung cu dificultate la şcoală, până cel mult în clasa a 
VIII-a, a căror pâine zilnică este asigurată de alocaţia de stat a copiilor sau de venitul minim garantat. Da! Acesta este 
chiar un mare segment evazionist!  

Sper că aţi înţeles ironia din spusele mele şi faptul că PSD-ul este aşa de priceput în treburile fiscale încât 
trece cu vederea caviarul, însă a pus gând rău ciorbei de fasole. 
 Stimaţi colegi, prin ceea ce doreşte să implementeze PSD de la 1 ianuarie 2018, completat cu legea 
harababurii în salarizarea publică, înseamnă, pentru cine vrea să vadă, sfârşitul stabilităţii economice a României. Mi-
aş dori ca cetăţenii să înţeleagă foarte bine şi corect, fără a mai fi orbiţi de promisiunile majorării veniturilor, care 
sunt riscurile la care supune PSD economia şi ţara în acest an. 
 

Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
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Acreditarea spitalelor între valori europene şi birocra ţia românescă! 
 
 Stimaţi colegi deputaţi,  
 
 Vin în faţa dumneavoastră pentru a vă prezenta o situaţie paradoxală din spitale: avem unităţi medicale 
acreditate după indicatori europeni, amputate de birocraţia românească. Normele în vigoare obligă managerii să 
afişeze panouri cu indicaţii de locaţie, dar în spital poate nu găseşti o faşă sau o apirină.  
 Procesul de acreditare al unei unităţi medicale spitaliceşti de stat sau private este cu adevărat o provocare 
pentru managementul medical şi administrativ al unei organizaţii. O provocare extrem de costisitoare atât din punct 
de vedere finaciar, dar şi al resurselor umane. Modificările legislative sau metodologice de evaluare, dar şi suita de 
liste şi indicatori de performanţă, pot deveni cu adevărat ecuaţii cu prea multe necunoscute pentru o echipă 
managerială sau comisia care are, în fapt, alte sarcini curente sau statutare. 
 Pentru fiecare unitate se iau în considerare în medie, 1.800 de astfel de indicatori, fiecare trebuind să fie 
argumentat cu proceduri şi protocoale scrise. Proiectul este unul laborios pentru pregătirea căruia se lucrează în 
medie între 6 şi 12 luni, antrenând aproape total personalul spitalului, lucru care poate perturba activitatea medicală şi 
desfăşurarea actului medical în condiţii optime.  
 Acreditarea este o procedură extrem de stufoasă şi costisitoare şi trebuie repetată la fiecare cinci ani. 
Domnilor colegi, daţi-mi voie să vă spun, din experienţa mea de medic cu 40 de ani munciţi în acest domeniu, că în 
spitalele româneşti am ajuns să scriem mai mult şi să facem mai puţin. Nu ne mai ajung orele petrecute la cabinet să 
consultăm pentru că trebuie să petrecem cel puţin tot pe atâta redactând documente despre procedurile şi protocoalele 
aplicate.  
 Stimati colegi, 
 Şcoala românească de medicină este renumită la nivel mondial şi căutată dar, cu sinceritate vă spun că în cei 
13 ani de şcoală de medicină nu am fost învăţată să scriu protocoale, ci să mă ocup efectiv de bolnavi şi să le alin 
suferinţa.  
 Prin ordinul cu numărul 972 din 28 iunie 2010 a fost reglementată iniţial această procedură de acreditare a 
spitalelor, iar în 1 iunie 2016 au fost certificate majoritatea unităţilor medicale din ţară. Acestea au acum documentul 
pentru care, repet, s-au cheltuit resurse semnificative din bugetele şi aşa anemice pe care le au, şi în cel mai scurt 
timp procedura trebuie reluată. Vă asigur însă că mai sunt spitale în ţară care nu au reuşit să treacă de prima etapă de 
acreditare pentru că nu au reuşit să îndeplinească toate condiţiile impuse.  
 Acreditarea este modalitatea prin care se demonstrează că o unitate medicală face eforturi să acorde îngrijiri 
medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al 
condițiilor în care se acordă.  
 Confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele profesionale necesare pentru a 
acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură. Confirmă că o unitate medicală poate face ceea ce 
spune că face. Prin urmare, pacienții vor avea o mai mare încredere de a se adresa unei unități medicale acreditate 
decât unei unități neacreditate. 
Obţinerea acreditării poate fi socotită o mare victorie mai ales pentru spitalele mici care sunt finanţate de consiliile 
locale, numai că nu este echitabil. Sunt manageri care au făcut şi fac adevărate eforturi pentru a atrage investiţii în 
infrastructură, dar şi în factorul uman şi obţin rezultate cu adevărat remarcabile. Cu toate acestea, unitatea va primi 
doar calificativul „acreditat”, identic cu cel pe care-l primeşte o unitate medicală în care nu s-au făcut investiţii de 
zeci de ani.  
 Stimaţi colegi,  
 Acest tip de practici trebuie să înceteze, să lăsăm medicii să-şi facă treaba pentru care    s-au pregătit în anii 
de facultate şi nu să-i împovărăm cu tone de documente pe care trebuie să le completeze zilnic. 
 Procedurile de acreditare ar trebui simplificate şi creată o clasificare în funcţie de performanţele obţinute, 
serviciile prestate şi procedurile aplicate, tocmai pentru a da posibilitatea pacienţilor să aleagă unde doresc să fie 
trataţi, în cunoştinţă de cauză.  

Deputat 
Viorica Cherecheș 
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*** 
 

Va fi vreodată înfăptuit ă legătura cu restul Europei ? 
Vom trăi și vom vedea!  

 
 Domnule preşedinte,  
 Stimaţi colegi,  
 
 Mediul de afaceri, investițiile publice și infrastructura sunt doar câteva domenii la care țara noastră continuă 
să fie “repetentă”. Conform ultimului raport al Comisiei Europene, România nu doar că se află cu mult în urma altor 
țări din U.E., dar ”infrastructura este slabă și astfel afectează cresterea economică”.  
 Infrastructura are un rol strategic pentru orice țară, iar dezvoltarea economică este strâns legată de aceasta, 
lucru pe care îl știm cu toții . Multe drumuri de importanță europeană trec prin țara noastră, făcând legătura cu 
exteriorul Uniunii Europene și cu Marea Neagră, iar tranzitul poate  să devină  o ”industrie adevărată”, care să 
genereze o nouă sursă de dezvoltare economică în România. Numai că pentru asta și actualul guven ar trebui să aibă 
strategii în domeniu și să dea dovadă de mai mult interes.  
 În ultima perdioadă, CNAIR se ocupă însă doar de acoperirea gropilor pe drumurile naționale și autostrăzi, 
făcând doar reparații provizorii. Nu așa vom rezolva problema! Nu cu cârpeală și văruit marcajele rutiere cu cerneală 
simpatică ce se șterge după prima ploaie.  
 Stimați colegi, 
 Dezvoltarea infrastructurii este vitală pentru creşterea economică a României, pentru circulația mărfurilor, 
pentru dezvoltarea sectorului serviciilor și a turismului. 
 La nivelul statelor vestice există o preocupare constantă vizând îmbunătăţirea sectorului transporturilor şi a 
infrastructurii aferente, fapt relevat prin politicile de încurajare a investiţiilor şi Programul Operaţional Sectorial de 
Transport (POS-T) în cadrul cooperării transfrontaliere. România, însă, se confruntă, în continuare,  cu o capacitate 
de implementare redusă a proiectelor investiţionale mari, cu abilităţi de planificare reduse, ce au ca rezultat o 
infrastructură de proastă calitate și lucrări de mentenanţă întârziate sau deficitare.  
 Cred cu tărie că este nevoie de o mai mare responsabilitate legată de problematica  transporturilor şi 
infrastructurii, nu doar la nivel declarativ, ci în mod concret, prin realizarea proiectelor şi punerea în practică a 
măsurilor adoptate la nivel European şi naţional. Din păcate însă, se pare că Guvernul Grindeanu și-a asumat o 
politică de reformă „îndrăzneață” a acestui sector. Ori asta, ori o fărâmă de adevăr există în bancul care circulă în 
ultima perioadă și care spune că guvernul Grindeanu a luat decizia de a nu mai construi autostrăzi ca să nu mai aibă 
românii pe unde pleca în Occident. 
 Cum altfel să poți cataloga recenta măsură a acestui guvern, de a exclude de la finanțare, în acest an, unul 
dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Transilvania - Transregio Feleacul - și de a aloca 
banii pe reabilitarea unor drumuri fără trafic din județele Teleorman și Dolj... Cum altfel să poți cataloga faptul că 
trei drumuri naționale de importanță vitală pentru Munții Apuseni – DN 74, DN 74A și DN 75 – nici anul acesta nu 
primesc bani pentru reabilitare, deși se află într-o stare deplorabilă și pe alocuri circulația este redusă la o singură 
bandă, din cauza degradărilor carosabilului.  
 Pentru o zonă ca Munții Apuseni, dezvoltarea infrastructurii rutiere este vitală. După ce industria din trecut a 
fost distrusă, o rază de speranță se întrevedea în dezvoltarea turismului, care ar putea să genereze venituri importante 
în zonă. Cum să faci însă turism, dacă turiștii nu pot ajunge la pensiuni și hoteluri din cauza drumurilor naționale 
pline gropi și hârtoape? Cum să dezvolți economia, dacă până și micii distribuitori care aprovizionează magazinele 
sătești au costuri foarte mari cu întreținerea flotelor de mașini, din cauza drumurilor naționale foarte proaste? Cum să 
aduci dezvoltare în aceste comunități, dacă până și firmele de curierat refuză anumite rute și preferă să pună 
trimiterile la Poșta Română, din cauza drumurilor naționale foarte proaste, pe care își distrug mașinile? 
 Oricum ar fi, e cert că românii mai au de așteptat, până ce PSD va pleca de la guvernare, ca să vadă realizate 
noi autostrăzi și drumuri de calitate. 
 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 
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*** 

 
22 aprilie – „Ziua Pamântului” 

 Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi,  
 
 De aproximativ o jumătate de secol, ziua de 22 aprilie este dedicată manifestărilor legate de protecţia 
mediului, avându-se în vedere, prin acestea, un viitor mai verde, mai puţin poluat. 
 “Ziua Internaţională a planetei Pământ”, aşa cum este cunoscut acest eveniment, marchează în fiecare an 
necesitatea conştientizării şi responsabilizării oamenilor de a proteja planeta. Atitudinea fiecărei persoane faţă de 
mediul înconjurător, interesul şi respectul exprimat prin diverse activităţi trebuie să devină o constantă şi un mod de 
viaţă, căci schimbările climatice reprezintă o realitate dură, cu ale cărei efecte se confruntă déjà un număr mare de 
oameni. 
 Ţinând cont de gravitatea manifestărilor climei, mulţi specialişti declară la unison că schimbările climatice 
reprezintă un “risc al securităţii naţionale”. 
 Stimaţi colegi! 
 Nu întâmplător „Educaţia pentru mediu şi climă” a fost sloganul manifestărilor de anul acesta, an care 
punctează şi momentul de plecare al Campaniei de educaţie la nivel mondial pentru mediu şi climă în următorii trei 
ani când, în 2020, se vor împlini 50 de ani de la prima celebrare a zilei pământului.  
 Prin informare se produce schimbarea şi este nevoie, mai mult ca oricând, de o schimbare la nivel de valori şi 
atitudini pentru a salva planeta Pământ. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Tudori ţa Lungu 

 
*** 

 
 
 

� Întreb ări 
 
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

 
Investiţii străine directe şi for ţa de muncă disponibilă calificată 

 
 Domnule ministru, 
 Nu cred că poate contesta cineva importanţa şi dezirabilitatea atragerii în România a unor mari investiţii 
străine directe, precum şi efectele benefice purtate de acestea, atât în câmpul creşterii economice, al ocupării forţei de 
muncă, al sporurilor salariale semnificative şi aportului de know how şi tehnologii inovative. Un exemplu în acest 
sens în reprezintă  şi investiţia germană relativ recentă de la Sebeş, Judeţul Alba, care a generat efecte pozitive pe 
verticală şi, mai ales, pe orizontală. După cum bine cunoaşteţi, această investiţie, care are în plan extinderea 
producţiei, şi care se adaugă celor de la Mioveni şi Craiova reprezintă o pondere semnificativă a PIB-ului naţional şi 
a exporturilor nete naţionale. 
 În declaraţiile dumneavoastră publice aţi afirmat că purtaţi discuţii destul de aplicate cu alţi mari investitori 
de profil, care ar putea să-şi consolideze decizia de a investi în România sume semnificative  în industria 
constructoare de maşini şi utilaje. După cum foarte bine cunoaşteţi, prin investiţiile în infrastructura de transporturi 
(rutier şi feroviar), judeţul Alba a devenit un pol economic extrem de atractiv pentru investorii orientaţi către exportul 
intracomunitar. Nu cred că sunteţi străin de faptul că investitori din sectorul construcţiei de maşini tatonează această 
parte a ţării în vederea locării unor unităţi de producţie. Mă refer la investitori mari americani, germani sau francezi. 
Din păcate, deşi avantajele comparative sunt în favoarea judeţului Alba, problema majoră care persistă, atât pentru 
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afacerile în derulare, cât şi pentru potenţialele afaceri viitoare (investitorii străini) rămâne deficitul de forţă de muncă 
superior calificată în această regiune, deşi în alte regiuni ale ţării, rata mare a şomajului ne spune că avem resurse 
care ar putea să compenseze acest deficit. Faţă de acest entuziasm al investitorilor străini, doritori să locheze afaceri 
în România şi obligaţi de sarcina de a nu rata astfel de oportunităţi, vă rog, domnule ministru, să aduceţi următoarele 
precizări: 
Ce investiţii străine directe de mari dimensiuni intenţionaţi să atrageţi în anul 2017 la nivel naţional? 
Ce investiţii străine directe intenţionaţi să susţineţi în vederea locării la nivelul judeţului Alba, având în vedere toate 
atuurile pe care le prezintă această zonă? 
În condiţiile în care măsurile de stimulare a mobilităţii forţei de muncă implementate de Guvernul Cioloş şi Guvernul 
Grindeanu în anii 2016-2017 nu au efecte dorite (foarte puţini beneficiari ai programelor de mobilitate) vă rog să 
precizaţi, în calitate de Ministrul al Mediului de Afaceri, ce măsuri anticipaţi dumneavoastră pentru a compensa 
deficitul de forţă de muncă din unele regiuni dinamice ale ţării, cu forţă de muncă naţională, din regiuni unde şomajul 
este încă destul de ridicat? În acest sens, nu consideraţi adecvată sprijinirea/susţinerea directă a angajartorilor în 
vederea unei mai mari mobilităţi a forţei de muncă? 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 
  

 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
 
 

*** 
 
Adresată domnului Toma Florin Petcu,  ministrul Energiei  

 
Investiţii în reţelele de transport şi distribu ţie energie – Regiunea Nord-Est 

  
 Domnule ministru, 
 Operatorii economici care furnizează servicii de transport şi distribuţie de energie electrică s-au angajat, 
odată cu finalizarea proceselor de privatizare, să realizeze investiţii importante în infrastructura de transport şi 
furnizare de energie electrică, motiv pentru care preţurile acceptate de statul român în procesul de privatizare au fost 
mult diminuate, în vederea realizării acestor investiţii. Privind la nivel naţional, unii operatori au realizat astfel de 
investiţii, lucru reflectat pe deplin în creşterea calităţii serviciilor: putere asigurată în reţele şi întreruperi accidentale 
aproape inexistente. Este drept că aceste investiţii s-au realizat cu precădere în regiunile de dezvoltare unde creşterea 
economică mai rapidă a dezvoltat parcuri industriale şi zone rezidenţiale (de exemplu Regiunea Bucureşti-Ilfov) care 
necesită un consum mai ridicat şi randamente superioare operatorilor din sectorul energetic. Din păcate, în zonele 
mai puţin dezvoltate, ritmul de realizare a investiţiilor a fost mult mai lent spre deloc (de exemplu Regiunea Nord-
Est). Consecinţele acestei lipse totale de interes investiţional sunt resimţit de consumatorii finali fie prin neasigurarea 
puterii în reţele, fie prin întreruperi ale furnizării săptămânale şi chiar zilnice, la cea mai mică schimbare 
meteorologică. Având în vedere că această diferenţă calitativă a serviciilor nu se resimte şi într-o scădere 
semnificativă a preţurilor/facturilor şi luând în considerare faptul că operatorii trebuie să-şi onoreze toate 
angajamentele investiţionale asumate, vă solicit, domnule ministru, să aduceţi următoarele precizări: 

- care este valoarea însumată a investiţiilor angajate pentru anul 2017 de către toţi operatorii care 
furnizează energie la nivelul Regiunii Nord-Est (energie electrică şi/sau gaz natural)? 

- care sunt sancţiunile pe care ar putea să le aplice Ministerul Energiei/Autoritate Naţională de 
Reglementare în Energie pentru nerespectarea angajamentelor investiţionale? 

- care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le implementaţi dumneavoastră, în calitate de ministru, în 
vedere asigurării accesului la servicii superioare pentru consumatorii din Regiunea Nord-Est? 
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- aveţi în planurile dumneavoastră şi în viitoarea strategie energetică naţională ca la nivelul Regiunii Nord-
Est să se realizeze investiţii publice sau să se susţină/stimuleze investiţii private semnificative şi în 
componenta producţie de energie electrică? 
 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
  

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată doamnei Andreea Ioana Lambru, Secretar General Adjunct, Secretariatului General al Guvernului 

 
Proiecte care merită a fi puse în practică în vederea celebrării Centenarului Marii Uniri 

 
 

În răspunsul nr. 20/42 din 08.03.2017 la interpelarea nr. 174A/22.02.2017 având ca obiect „Lămuriri cu 
privire la funcţionarea şi activitatea Departamentului CENTENAR” ați menționat că prioritățile imediate ale 
Departamentului Centenar includ elaborarea și aprobarea Strategiei de Aniversare a Centenarului României pentru 
perioada 2017 – 2019, întocmirea și aprobarea Calendarului Național de Acțiuni, Manifestări și Proiecte de 
aniversare a Centenarului României. În plus, ați menționat și un program similar care să cuprindă acțiuni, manifestări 
și proiecte aniversare a Centenarului României pentru perioada 1 decembrie 2017 - 1 decembrie 2018 care va fi 
întocmit și supus aprobării Guvernului României până la finalul trimestrului al II – lea al acestui an, urmat de apel 
național de propuneri de proiecte.  

Ca unul dintre susținătorii acestei celebrări importante pentru România, dar în mod special pentru zona 
Moldovei, pe care o reprezint ca deputat în Parlament, consider că ar trebui dezvoltate și incluse în acest program o 
serie de proiecte importante. 

În primul rând, cred că ar fi necesar ca puterea executivă și cea legislativă să conceapă un Pact prin care își 
asumă răspunderea că vor lăsa deoparte jocurile politice și vor iniția, susține și promova proiectele care vor avea 
legătură cu Centenarul, pentru că importanța acestei aniversări transcede superficialul. Este însăși simbolul 
începutului națiunii noastre și este o oportunitate extraordinară de a ne reașeza împreună la aceeași masă și de a 
discuta despre naționalismul bun, în contextul Uniunii Europene și în cel internațional.  

De asemenea, pe lista proiectelor care ar trebui incluse în listă cu menirea de a pregăti sau celebra Centenarul 
Marii Uniri să fie dezbaterile despre însemnătatea acestui eveniment, ceremonii în locuri încărcate de istorie în toate 
zonele României și promovarea istoriei în afara spațiului geografic al statului nostru. 

Dincolo de evenimentele încărcate de simbolism, aș adăuga și câteva idei practice, destinate în mod special 
în zona Moldovei, pe care o reprezint ca deputat, prilej cu care doresc să vă întreb dacă pe lista cu priorităţi se află şi 
următoarele obiective: 

• Cel puțin 100 de kilometri din autostrada Moldovei – Unirii; 
• Includerea complexului architectural „Curtea Domnească” din Piatra – Neamţ în patrimoniul UNESCO; 
• Declararea zonei Moldovei ca prioritate pentru investiții pentru a recupera decalajul de dezvoltare în 

comparație cu celelalte zone ale țării; 
• Campanie de promovare în afara țării, dar și în România a zonelor turistice din județul Neamț care sunt mai 

puțin cunoscute în comparație cu cele din Bucovina; 
• Să fie adoptată o Hotărâre de Guvern prin care să se aloce bani pentru modernizarea și reparațiile necesare 

șoselelor care duc spre principalele obiective turistice din România (De exemplu, în județul Neamț, DN 15 
tronsonul Bicaz – Poiana Largului); 

• Crearea unui Centru de Excelenţă în domeniul IT în judeţul Neamţ în cadrul Colegiului Național de 
Informatică din Municipiul Piatra – Neamţ; 

Solicit răspunsul în scris. 
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Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Adresată domnului Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor Publice 

 
Precizări cu privire la scăderea cotei unice de la 16% la 10% 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 
 
 Stimate domnule Ministru, 
 
 În data de 12 aprilie, Ministerul Finanţelor Publice a făcut, prin vocea dumneavoastră, câteva precizări cu 
privire la modificările viitoare ale Codului fiscal. Este vorba despre scăderea cotei unice de la 16% la 10% începând 
cu 1 ianuarie 2018, urmând ca această cotă de impozitare să se aplice venitului global al unei gospodării.  
 Din parcurgerea „Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020” la capitolul „Programul de politici 
publice pentru perioada 2017-2020” se pot observa o serie de principii economice precum simplificarea, deschiderea, 
transparenţa, stabilitatea, predictibilitatea, prevenţia, respectul, încrederea, performanţa în viitoarele politici 
economice. Nu se poate observa nici o menţiune despre scăderea cotei unice de impozitare de la 16% la 10%.  
 În acelaşi „Program de guvernare pentru perioada 2017-2020” se vorbeşte despre un anume od legislativ care 
va purta denumirea de „Codul Economic al României” şi care va conţine Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală, 
Legea de Înfiinţare a Societăţilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale şi alte legi cu caracter economic.  
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt implicaţiile scăderii cotei unice de la 16% la 10% asupra economiei României în viitor? 
2. Care sunt implicaţiile viitoarei politici fiscale asupra investiţiilor străine în economia română? 

 Solicit răspunsul în scris. 
   

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
 

*** 
 
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
 

Responsabilităţile Ministerului Mediului în privin ţa poluării aerului şi a mediului ca factor determinant 
pentru calitatea vieţii populaţiei din judeţul Neamţ 

 
 Stimată doamnă ministru, 
 
 Sănătatea unei naţiuni este condiţia esenţială pentru viitorul ei. Situaţia sănătăţii populaţiei din judeţul Neamţ 
începe să dea semne de îngrijorare. Datele statistice elaborate de Direcţia de Sănătate Publică Neamţ (D.S.P.N.) 
relevă un regres pe toate palierele. Pe un interval de timp de peste o decadă (2004-2015) cifrele nu sunt 
îmbucurătoare, astfel: natalitatea este în scădere – în 2004 se înregistrau 5.376 de născuţi iar în 2014 4.167 de 
născuţi; mortalitatea în creştere – 11.1 de morţi la 1.000 de locuitori în 2015 faţă de 10.8 de morţi la 1.000 de 
locuitori în 2014; în cazul deceselor, pentru anul 2015, predomină în proporţii covârşitoare boli ale aparatului 
circulator (54,72%), urmate de tumori (19,81%) şi boli ale aparatului respirator (8,25%), iar oreşele care se disting în 
mod deosebit în cazul tumorilor şi boli ale aparatului circulator sunt Piatra – Neamţ şi Bicaz cu 396 decese 
înregistrate în anul 2015 în Piatra – Neamţ şi 1.094 decese înregistrare în oraşul Bicaz în acelaşi an; sporul natural 
este de -3,9 în 2015 faţă de -1,0 cât era în 2004;  
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 Aceleaşi statistici ne arată că în cazul bolilor cronice, bolile hipertensive şi cele cardio ischemice au crescut 
vertiginos în perioada 2004 – 2015, de la 7,25% la 12,69% în cazul bolilor hipertensive şi de la 3,79% la 5,29% în 
cazul bolilor cardio ischemice. 

Una dintre cauzele bolilor mai sus – menţionate o constituie poluarea aerului cauzată de transporturi, sisteme 
individuale de încălzire şi sursele industriale, toate indispensabile economiei judeţului Neamţ. Monoxidul de carbon, 
oxizii de azot, oxizii de sulf, hidrocarburile aciclice şi aliciclice, diferite pulberi existente în atmosferă sunt cele care 
provoacă boli cancerigene, ale aparatului respirator şi circulator etc.  

La o populaţie de aproximativ 85.000 de locuitori (conform recensământului din 2011) cifrele nu sunt 
pozitive dacă luăm în calcul trendul ascendent al aspectelor negative. 

Ministerul Mediului este autoritatea naţională în domeniul Atmosferii/Poluării, implicit are anumite 
respnsabilităţi în cazurile care ţin de competenţa instituţiei. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Are Ministerul Mediului cunoştinţă despre factorii poluatori care afectează starea de sănătate a 

populaţiei din judeţul Neamţ? 
2. Care sunt programele de prevenţie elaborate de Ministerul Mediului pentru ameliorarea stării de 

sănătate a populaţiei din judeţul Neamţ? 
3. Are Ministerului Mediului statistici/rapoarte în materie de poluare a aerului şi a mediului 

înconjurător la nivel de ţară şi, defalcat, pe judeţe şi a modului cum afectează poluarea starea de 
sănătate a populaţiei? 

4. Care sunt programele elaborate de Ministerul Mediului pentru ameliorarea calității aerului pe care îl 
respiră nemțenii având în vedere că Agenția Europeană de Mediu a estimat că doar în România 
aproximativ 28 000 de decese premature au fost asociate cu poluarea aerului în 2013, iar costurile 
externe legate de sănătate, rezultate din poluarea aerului, se ridică anual la peste 10 miliarde de euro? 

 Solicit răspunsul în scris. 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
 

Adresată doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Situația curentă pe piața muncii în vederea oportunităților 
de care ar putea profita România cu ocazia Brexit-ului 

  
 Stimată doamnă ministru, 
 Ieșirea Marii Britanii din U.E. nu a fost un eveniment pe care ni l-am fi dorit în calitate de țară membră a 
U.E., unde muncesc mii de români, însă situația este ireversibilă. Dincolo de aspectele negative, există o serie de 
oportunități de care și România ar putea profita, pe termen lung. 
 Mai multe companii internaționale, care au sediile în Marea Britanie, dau semnale că se gândesc la o relocare 
în alte state ale U.E. Statul român ar putea profita de această situație pentru a aduce în țară investitori interesați și, 
astfel, s-ar crea noi locuri de muncă și noi șanse de dezvoltare a mai multor orașe din România. 
 De asemenea, Bucureștiul are șansa să devină un headquarter pentru companii, asemenea marilor orașe. Și 
nu doar capitala României s-ar putea dezvolta în acest context, ci și alte orașe precum Cluj – Napoca, Timișoara, Iași, 
Oradea și altele. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
 Există o strategie la nivelul ministerului pe care îl conduceți prin care să fie inițiate programe de pregătire a 
forței de muncă în cazul în care marile companii își vor muta sediile în România? 
 Cum încurajați formarea profesională a tinerilor pentru a-i pregăti ca viitori potențiali angajați pentru marile 
companii care ar putea veni în România? 
 Există eforturi conjugate în acest sens cu alte ministere de resort din Guvernul din care faceți parte pentru ca 
România să nu rateze această oportunitate? 
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 Solicit răspunsul în scris. 
   

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Adresată domnului Florian – Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
 

Măsuri de educare – prevenire întreprinse de Ministerul Sănătăţii 
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din judeţul Neamţ 

 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Sănătatea unei naţiuni este condiţia esenţială pentru viitorul ei. Situaţia sănătăţii populaţiei din judeţul Neamţ 
începe să dea semne de îngrijorare. Datele statistice elaborate de Direcţia de Sănătate Publică Neamţ (D.S.P.N.) 
relevă un regres pe toate palierele. Pe un interval de timp de peste o decadă (2004-2015) cifrele nu sunt 
îmbucurătoare, astfel: natalitatea este în scădere – în 2004 se înregistrau 5.376 de născuţi iar în 2014 4.167 de 
născuţi; mortalitatea în creştere – 11.1 de morţi la 1.000 de locuitori în 2015 faţă de 10.8 de morţi la 1.000 de 
locuitori în 2014; în cazul deceselor, pentru anul 2015, predomină în proporţii covârşitoare boli ale aparatului 
circulator (54,72%), urmate de tumori (19,81%) şi boli ale aparatului respirator (8,25%), iar oreşele care se disting în 
mod deosebit în cazul tumorilor şi boli ale aparatului circulator sunt Piatra – Neamţ şi Bicaz cu 396 decese 
înregistrate în anul 2015 în Piatra – Neamţ şi 1.094 decese înregistrare în oraşul Bicaz în acelaşi an; sporul natural 
este de -3,9 în 2015 faţă de -1,0 cât era în 2004;  
 Aceleaşi statistici ne arată că în cazul bolilor cronice, bolile hipertensive şi cele cardio ischemice au crescut 
vertiginos în perioada 2004 – 2015, de la 7,25% la 12,69% în cazul bolilor hipertensive şi de la 3,79% la 5,29% în 
cazul bolilor cardio ischemice. 
 La o populaţie de aproximativ 85.000 de locuitori (conform recensământului din 2011) cifrele nu sunt 
pozitive dacă luăm în calcul trendul ascendent al aspectelor negative. 
 Ministerul Sănătăţii a elaborat în data de 18 noiembrie 2014 „Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020) 
adoptată prin H.G. nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014, publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 
2014. Încă din introducerea documentului se menţionează că „Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 este dovada 
angajamentului decidenţilor din sectorul de sănătate şi a Guvernului României de a asigura şi promova sănătatea ca 
determinant cheie al unei dezvoltări durabile a societăţii româneşti, inclusiv din punct de vedere social, teritorial şi 
economic, ca motor de progres şi prosperitate al naţiunii”. În respectivul document cu caracter integrator, sunt 
prevăzute măsuri preventive pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din România în „Aria strategică de 
intervenţie 1: Sănătate publică” la O.G. 3 „Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli 
netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu 
caracter preventiv” capitolul 6 „Priorităţi strategice sectoriale” subpunctul 6.1. „Planul Naţional de Prevenţie”. 
 Aşadar, există cadrul teoretic pentru prevenirea mortalităţii. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care este poziţia Ministerului Sănătăţii face de aceste statistici negative privind starea de sănătate a 
populaţiei din judeţul Neamţ? 

2. Care sunt măsurile concrete pe care Ministerul Sănătăţii le-a întreprins în materie de prevenţie pentru a stopa 
trendul ascendent al mortalităţii în judeţul Neamţ în prima parte a anului 2017? 

3. Consideră Ministerul Sănătăţii suficiente programele de prevenţie pentru reducerea mortalităţii şi ameliorarea 
stării de sănătate a populaţiei din judeţul Neamţ? 

 Solicit răspunsul în scris. 
  

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 
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*** 

 
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 

 
Situația drumului na țional DN 15, din județul Neamț 

  
 Stimate domnule ministru, 
 
 Mă simt dator să vă aduc la cunoștință o problemă cu care se confruntă locuitorii din judeţul Neamț, judeţ 
unde am fost ales deputat. 
 Este vorba despre starea drumului național DN 15, tronsonul care face legătura între orașul Bicaz și 
localitatea Poiana Largului, din județul Neamț. Ca urmare a traficului intens, de-a lungul timpului starea drumului s-a 
deteriorat și traseul a devenit aproape impracticabil pe mai multe zone. Timpul de deplasare s-a prelungit, șoferii 
fiind obligați să aleagă rute alternative. 
 Din cauza stării dezastruoase a drumului, investitorii evită zona și, pe cale de consecință, dezvoltarea 
economică este împiedicată, deși este vorba de o zonă turistică cu potențial ridicat. 
Mai mult chiar, drumul are porțiuni în care terenul este instabil, există alunecări de teren există riscul real pentru 
trecătorii ocazionali, necunoscători ai împrejurimilor, să fie implicaţi în accidente rutiere grave. 
 Despre starea proastă a acestui drum, din județul Neamț, s-au tot făcut situații și studii de fezabilitate, dar din 
păcate nici până în prezent situația nu a fost rezolvată. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 
 A fost prevăzută în bugetul pe anul 2017 suma necesară pentru realizarea lucrărilor de reparații și 
modernizare a drumului național DN 15 pentru tronsoanele afectate din județul Neamț? 
 Care este suma prevăzută pentru lucrările de reparații și modernizare a DN 15, din județul Neamț? 
 Care este calendarul acestor lucrări și termenul de finalizare? 
 Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
 
 

*** 
 
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor  
În atenția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere  
 

Revenire la întrebarea parlamentară 261A/02-03-2017 referitoare la  
reabilitarea de urgenţă a podului peste Trotuș, Oneşti, jud Bacău 

 
 Stimate domnule ministru, 
 Având în vedere că nu aţi răspuns la întrebarea parlamentară 261A referitoare la reabilitarea de urgenţă a 
podului peste Trotuș, Oneşti, jud Bacău, depusă în data de 2 martie a.c., vă rog să ne răspundeţi la solicitările 
formulate, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
 Mai jos, vă expun textul întrebării parlamentare transmisă acum aproape două luni: 
„La mai puțin de două săptămâni de la adoptarea bugetului de stat, Oneștiul este în pragul unei catastrofe, podul peste 
Trotuș fiind la un pas să se prăbușească. 
 Noi, parlamentarii liberali băcăuani am încercat să reparăm decizia Guvernului Grindeanu de a ignora 
problema DN 11, și am formulat un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pe 2017. Astfel, am dorit 
alocarea sumei de 22.500 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea podului, motivând şi atrăgând atenţia 
autorităţilor că acest pod asigură legătura cu reşedinţa de judeţ si localităţile situate la nord de râul Trotuş,  pentru o 
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populaţie  de peste 150.000 de locuitori. Numărul autovehiculelor care îl traversează zilnic este estimat între 12.000 
şi 15.000, iar existenţa căii ferate Adjud – Ciceu, semnalizată cu barieră, conduce la formarea unor masive coloane 
de maşini care staţionează pe pod, de mai multe ori pe zi, ce realizează o încărcare verticală suplimentară 
nefavorabilă actualei stări a acestuia. Starea avansată de degradare a acestui pod face ca circulaţia autovehiculelor şi 
a pietonilor să fie permanent pusă în pericol din cauza afectării. 
 Însă demersul nostru a fost însă respins de majoritatea P.S.D.+A.L.D.E, cu 185 de voturi împotrivă, iar acum 
câteva zile podul peste râul Trotuș, cel pe care trec toate mașinile care vin dinspre Bacău sau dinspre Tîrgu Ocna-
Moinești, a început să se dezmembreze. O bucată mare din trotuar a ajuns deja în apă, iar balustrada și conductele de 
atașate s-au rupt. 

Menţionăm că au existat și nenumărate demersuri locale, la inițiativa consilierilor județeni liberali, precum și 
la inițiativa primarului Oneștiului, în scopului identificării sprijinului administrativ pentru reabilitarea podului peste 
Trotuș, demersuri cărora Consiliul Județean Bacău nu le-a acordat nicio atenție.  
 Totuși, ținând cont de importanța obiectivului, se impune intervenția de urgență a autorităților. Nu trebuie 
scăpat din vedere faptul că podurile reprezintă legături vitale în rețeaua de transport, în lipsa unor căi de 
comunicație alternative.  

Vă întreb, domnule ministru, ce soluţii rapide veţi identifica pentru rezolvarea acestei grave probleme? O 
eventuală avarie totală a podului ar putea izola municipiul Onești și întreaga zonă pentru o foarte lungă perioadă de 
timp, “ceea ce, pe termen lung, poate avea efecte economice nefavorabile asupra regiunii afectate de acest lucru.”  
 Solicităm  răspuns în scris şi oral. 
   

Deputat  
Tudori ţa Lungu 

Deputat  
Ionel Palăr 

 
*** 

 
Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății 
 

Elaborarea unui program naţional distinct pentru fertilizare in vitro şi embriotransfer sau posibilitatea 
decontării manoperelor prin Programul Na ţional al MS,  iar medicaţia de către CNAS 

 
 Domnule ministru, vă întreb dacă găsiţi oportună susţinerea includerii serviciilor de fertilizare in vitro şi 
embriotransfer în categoria serviciilor decontate din Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, astfel 
încât cheltuielile aferente să fie preluate de sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate sau elaborarea unui 
program naţional distinct pentru fertilizare in vitro susţinut de către CNAS? 
 Sau luaţi în calcul posibilitatea ca atât manoperele, cât şi cheltuielile medicaţiei specifice fertilizării in vitro, 
din ambulatoriu, să fie suportate integral de către CNAS, acoperindu-se prețul de vânzare al acestor medicamente, 
aceasta completând programele MS? 
 La momentul actual, statul român oferă astfel de servicii specifice prin Subprogramul de fertilizare in vitro 
(FIV) şi embriotransfer (ET), din cadrul Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine 
umană. Subprogramul FIV şi ET este coordonat de Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Agenţiei Naţionale 
de Transplant, fiind decontată doar manopera. 
 Prin soluţiile propuse mai sus, s-ar garanta accesul tuturor pacienţilor care suferă de infertilitate să 
beneficieze de serviciile specifice acestei dizabilităţi, pe care statul român s-a obligat să le asigure odată cu semnarea 
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 
Costul mediu pentru realizarea procedurilor specifice de FIV/ET este de aprox. 14.000lei (iar MS decontează doar 
manopera în valoare de 6200 lei), iar din cuplurile care aplică pentru accesarea programului, în urma analizei 
dosarelor, se califică prea puţine din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute care sunt foarte restrictive. 
 Având în vedere faptul că impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat (care include şi Fondul 
asigurărilor sociale de sănătate) este zero, deoarece ar avea loc doar  un transfer al obligaţiilor financiare privind 
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serviciile medicale FIV/ET de la bugetul Ministerului Sănătăţii către Fondul naţional unic pentru asigurări sociale de 
sănătate, vă rog să-mi precizaţi care este disponibilitatea Ministerului pe care-l conduceţi de a susţine o astfel de 
propunere prin care se transferă obligaţiile financiare privind serviciile medicale FIV/ET sau de elaborare a unui 
program naţional distinct, ori de decontare a medicamentelor (luându-se exemplul modalităţii de  decontare în cazul 
transpantului de rinichi). 
 Aştept răspunsul dumneavoastră în scris. 
  

 
 

Deputat  
Vasile-Florin Stamatian 

 
 

*** 
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Grupul parlamentar  
al Uniunii Salvați România 

 
 
 
 

� Declarații politice 
 

 
Centre regionale pentru copii cu malformaţii cardiace 

“Ne mor copiii!” 
 
 

Declarația mea politică de astăzi se referă la copiii cu malformații cardiace și nesesitatea înființării de centre 
medicale de specialitate, astfel încât acești copii să aibă o șansă la viață. 

În România se nasc anual aproximativ 900 de copii cu malformații cardiace. Aproximativ doar 300 dintre ei 
au șansa de a beneficia de tratament chirurgical la timp. Din ce cauză se întâmpla asta? Din cauza faptului că în țara 
noastră există un singur centru medical în care acești copii pot fi operați, iar acesta se află la Tîrgu Mures. Se mai 
tratează un număr foarte mic de cazuri în București și Cluj. O foarte mică parte din cazuri reușesc să meargă în 
străinătate. Însă, pentru a putea obține semnatura necesară, trebuie să apeleze tot la cei care dețin controlul pe acest 
subiect. Există în momentul de față un monopol în asigurarea acestor servicii medicale. Interesul ca să nu existe o 
dezvoltare a acestor servicii este foarte mare și are legatură cu banii și deținerea puterii. 

Suntem în 2017 și până în momentul de față niciun Guvern nu a considerat o prioritate înființarea de centre 
regionale, astfel încât acești copii să aibă o șansă reală la viață, o șansă să fie recuperați și integrați în societate, 
devenind astfel cei care ne vor plăti pensiile mâine. 

Avem nevoie, așadar, de înființarea unor centre regionale care să trateze cazurile de malformații cardiace. 
Avem nevoie de instruirea personalului medical, instruire care se poate face în mai multe țări din Europa, ca de 
exemplu Italia sau Anglia. Avem medici rezidenți care aleg să plece din țară pentru că nu au posibilitatea să intre în 
sistem. Haideți să-i trimitem la o specializare care nu durează mai mult de un an de zile, după care se vor întoarce 
acasă. Se poate!  

Stimați colegi, ne mor copiii! Vorbim de sute de familii care trăiesc adevărate drame în fiecare zi, 
condamnați fiind de statul român la a asista neputincioși la moartea copiilor lor. 
Haideți să-i salvăm! 

 
 
 

Deputat  
Lavinia Abu Amra 

 
*** 
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� Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Sorin Grindeanu, prim ministru 
De către: deputat Cornel Zainea 
Obiectul interpelării: Groapa de gunoi din pasul Mestecăniș 
 

Stimate domnule prim ministru,  
 
Vă semnalez o problemă extrem de gravă care mi-a fost adusă la cunoștință de oameni disperați de modul în 

care autoritățile statului au decis să le ignore vocile și să ia decizii împotriva voinței lor. 
 
Bucovina reprezintă una din zonele cele mai frumoase ale României. Este o regiune a țării unde frumusețea 

de basm a reliefului se împletește cu tradiții păstrate de oameni de sute de ani. 
În această zonă de vis, mai exact în pasul Mestecăniș, în imediata vecinătate a localității Pojorâta, chiar în 

vârful unui munte, Consiliul Județean Suceava a decis să construiască o groapă de gunoi ecologică. Deoarece această 
măsură s-a luat fără consultarea comunităților locale din zonă, oamenii au contestat în instanță autorizația de 
construire a gropii și au câștigat.  

Mai exact, CJ Suceava a avut nevoie de o hotărâre a Consiliului Local Pojorâta pentru un transfer de 
proprietate a unei suprafețe de  9 ha, pe care să se sape groapa. Localnicii au acționat în instanță CL, pe motiv că  
transferul terenului s-a făcut fără consultare publică, deci ilegal, lucru confirmat definitiv și irevocabil de curtea de 
apel Cluj-Napoca. În ciuda acestui fapt, lucrările nu au fost oprite ci dimpotrivă au continuat, în acest moment groapa 
fiind construită în proporție de 99%, spre disperarea oamenilor. 

O să vă punctez problemele generate de construirea unei gropi de gunoi în această zonă : 
1. În primul rând calitatea vieții oamenilor care trăiesc în localitățile din jur va fi afectată iremediabil odată 

cu intrarea în funcțiune a gropii ! Contrar prevederilor legale, distanța față de cea mai apropiată casă este 
mai mică de 1 km. Gazele toxice generate în acest depozit vor polua toată zona; de asemenea, datorită 
unui unghi de 30% al pantei, scurgerea levigatului este favorizată ceea ce inevitabil va duce la poluarea 
pânzei freatice. Oricât de bine ar arăta proiectul pe hârtie, practica ne arată că aceste gropi de gunoi devin 
infernul comunităților locale (cum se întâmplă de exemplu cu groapa de gunoi Iridex - Chiajna). 

2. Turismul din această zonă va fi grav afectat, nimeni nu își dorește să-și petreacă vacanța lângă un munte 
de gunoi. 

3. Localizarea acestei gropi nu are nici o justificare logică ; nu există nici o localitate mare în zonă. În 
aceste condiții, există suspiciunea rezonabilă că aici vor fi depozitate de fapt deșeuri periculoase. 

4. Frumusețea naturală a zonei ar fi iremediabil distrusă de groapa de gunoi, aceasta oferind un peisaj mai 
degrabă apocaliptic. 
 

 În aceste condiții, vă rog domnule prim ministru să luați măsurile necesare pentru a descoperi cine se face 
răspunzător de o încălcare atât de flagrantă a legii și să opriți operarea acestui depozit ecologic. Oamenii din Pojorâta 
nu trebuie să fie tratați ca cetățeni de mâna a doua a acestei țări și nu trebuie să fie condamnați să trăiască lângă un 
munte de gunoi împotriva voinței lui, printr-un abuz incalificabil al autorităților care ar fi trebuit să-i protejeze. 

În urma celor prezentate mai sus și pentru a nu se ajunge la escaladarea situației, cu conflicte sociale și 
evenimente tragice, vă solicit să dispuneți realizarea unei anchete de către Corpul de Control aflat în subordinea 
dumneavoastră, pentru a investiga de ce s-a continuat un proiect împotriva unor decizii definitive ale justiției și 
împotriva voinței lor. 

Vă rog să îmi comunicați în scris rezultatele anchetei Corpului de Control. 
 

 
*** 
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Adresată: doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
De către: deputat Cristian Gabriel Seidler  
Obiectul interpelării : „Recensământul” salariilor din domeniul public și anvelopa salarială în bugetul general 
consolidat 2016 și 2017 
 
Stimată doamnă ministru, 
Guvernul României a inițiat, prin intermediul HG nr. 877 / 2016 și a Ordinului MMFPSPV nr. 2263/2016 mecanisme 
pentru realizarea unui „recensământ” al salariilor din domeniul public. Ultima comunicare publică referitoare la acest 
demers ne spune că baza de date astfel construită cuprinde 90% din salariile angajaților din sectorul public, mai puțin 
cei din instituțiile de forță.  În lipsa vreunei comunicări publice pe acest subiect a noului Guvern, pentru a înțelege 
baza informațională pe care se fundamentează proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, vă solicităm informații după cum urmează: 
- Care este stadiul actual de implementare a proiectului constituirii unei baze de date unitare a salariilor din 

institutiile si autoritatile publice, respectiv la ce procent din totalul angajaților din sectorul public s-a ajuns în 
sintetizarea informațiilor cu privire la aceste salarii? 

- Care a fost anvelopa salarială pe baza execuției bugetare a bugetului general consolidat pe anul 2016 și care este 
anvelopa salarială disponibilă în bugetul general consolidat pentru anul 2017 care se află la baza proiectului legii 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? 

Solicit răspuns oral și scris la adresa cristian.seidler@cdep.ro. 
 
 

*** 
 

Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către:  deputat Cristina Iurișniți 
Obiect interpelării : Oportunitatea introducerii educației sexuale  
 

Stimate domnule ministru,  
Educaţia sexuală reprezintă în prezent un subiect tabu în şcolile din România, deşi statisticile sunt alarmante,  

în 2014, 18 600 de tinere cu vârsta sub 19 ani au născut, din care 662 înainte să împlinească 15 ani, continuăm să 
facem paşi în direcţia gresită prin neasumarea unui poziţii clare vis-a-vis de obligativitatea materiei „Educaţia 
sexuală”, începând cu ciclul gimnazial. 

În  ţări precum Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Portugalia, 
Slovacia și Suedia studierea acestei materii este obigatorie, iar  informaţiile prezentate copiilor sunt structurate pentru 
a fi uşor de asimilat pentru nivelului fiecărui ciclu educaţional în parte şi sunt atent examinate de către psihologi şi 
oameni cu expertiză în domeniul educaţional. 

 Putem importa modele de bune practice din ţările care au adoptat ca materie obligatorie  Educaţia sexuală, 
precum Franța unde  informația despre sexualitate este predată oficial în școli din 1985, prin intermediul cursului 
„Educație de Viață” şi abordează teme precum: prevenirea și reducerea riscurilor sexuale; lupta împotriva violenței și 
a exploatării sexuale a tinerilor; lupta împotriva rasismului și a homofobiei; stima de sine şi respectul față de ceilalți. 
În Germania, educația sexuală este văzută ca un instrument eficient pentru a evita sarcinile nedorite. Educația sexuală 
în școli este obligatorie și nu există clauze pentru a permite părinților să își retragă copiii de la lecții. Școlile sunt 
obligate să informeze părinții despre conținutul materiei de educație sexuală, unde elevii învață despre contraceptive 
și proceduri biologice, dar și despre emoții și aspectele unei relații. 

În prezent conturez, alături de colegii mei, un proiect legislativ care să vină în întâmpinarea provocărilor 
actuale cu care se confruntă părinţii şi copiii, în societatea românească care conţine  un grad  ridicat de sexualitate,  
motiv pentru care există nevoia implementării urgente a educaţiei timpurii a copiilor cu privire la aceste aspecte ce 
ţin de sănătate şi de reproducere. Scopul acestui demers legislativ  îl reprezintă  informarea corectă şi completă a 
tinerilor, precum şi diminuarea fenomenului de abandon şcolar în rândul adolescentelor, prin prezentarea unor 
informaţii controlate şi în acord cu nivelul de întelegere  al elevilor, în cadrul orelor de curs. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2017  
Săptămâna 24 – 28 aprilie 2017  

 

 

56 
 

În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi punctul de vedere privind obligativitatea 
introducerii orelor de educaţie sexuală în curricula şcolară, dar şi disponibilitatea dumneavoastră de a susţine acest 
demers legislativ .  

Un alt aspect pe care vreau să-l supun atenţiei dumneavoastră îl reprezintă necesitatea alocării unui jurist, 
unităţilor şcolare care au peste 1 000 de elevi. În prezent există un singur jurist la nivelul inspectoratelor şcolare care 
poate acorda şi furniza parţial asistenţă de specialitate conducerii şcolilor, în funcţie de urgenţa speţelor. 

Stimate domnule ministru, sper ca aceste propuneri şi aspecte semnalate pot constitui baza unui dialog 
constructiv în care competenţele şi eforturile noastre reunite, atât pe partea curriculară, cât şi administrativă, să aibă 
ca finalitate creşterea calităţii sistemului naţional de învăţământ.    

Solicit răspuns scris.    
 

*** 
 
Adresată: doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: deputat Cornel Zainea 
Obiectul interpelării:  Ghidul de finanțare a Programului privind gestionarea deșeurilor – ‘Compost’  

 
Doamnă ministru,  
 
În data de 28 octombrie 2016 a fost trimis în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, proiectul de Ghid de finanțare privind gestionarea deșeurilor – “Compost”. Acest ghid a fost între timp 
finalizat. 

Cu toate acestea, am primit sesizări de la cetățeni că proiectul încă nu a fost lansat. 
Acest proiect este important deoarece compostarea individuală a gunoiului este una dintre metodele prin care 

se poate reduce volumul de gunoi generat de cetățeni. 
Puteți să îmi spuneți, vă rog, când se va lansa efectiv proiectul ? 

 
Aștept răspunsul dumneavoastră în scris. 

 
 

*** 
 

 
Adresată: domnului Răzvan Alexandru Cuc, ministrul Transporturilor  
De către: deputat Cătălin Drulă 
Obiectul interpelării : Autostrada Transilvania, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş. 
 

Domnule ministru, 
Pe data de 17.11.2016, CNAIR a transmis Antreprenorului secţiunii de autostradă Suplacu de Barcău — 

Borş notificarea de reziliere a contractului de Proiectare şi Execuţie. Compania de drumuri a precizat faptul că 
"Decizia fost luată din cauza întârzierilor înregistrate la lucrările de execuție,  CNAIR SA a transmis 
Antreprenorului această Notificare, care produce efectele integral și imediat, cu toate consecințele ce 
decurg din faptul rezilierii,  urmând ca Antreprenorul să evacueze şantierul în cel mai scurt  timp.” 

În plus, CNAIR a comunicat faptul că "în perioada următoare, compania va organiza o nouă 
procedură de atribuire a unui nou contract de achiziție publică pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiții."  

Astăzi, 12.04.2017, la aproape 5 luni de la comunicatul de presă menţionat mai sus, nu a fost demarată o 
nouă procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii. Ba 
mai mult, în ultimele luni CNAIR nu a considerat necesar să aducă informaţii noi pe acest subiect în spaţiul 
public, fapt ce poate induce ideea că acel tronson de autostradă nu se mai regăseşte printre priorităţile 
actualei conduceri. Trebuie precizat faptul că acest tronson de autostradă a ajuns la un stadiu de execuţie de 
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aproximativ 50% la finalul anului 2012, atunci când constructor era compania americană Bechtel. În prezent, 
lucrări şi material în valoare de sute de milioane de lei se degradează pe zi ce trece, neluându-se până în 
prezent măsuri de conservare.   
Drept urmare, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:  
1. Au fost predate toate documentele aferente proiectului tehnic de execuţie pentru această secţiune de 
autostradă de la antreprenorul spaniol cu care s-a reziliat contractul de proiectare şi execuţie la finalul anului 
trecut?  
2. În eventualitatea în care documentele menţionate la prima întrebare au fost predate, este posibil ă 
utilizarea lor în cadrul unei proceduri de achiziţie publică pe un contract de tip FIDIC Roşu? Dar în cazul 
proiectului tehnic de execuţie pe care s-au executat lucrările existente de către Bechtel, este posibilă 
utilizarea lui în cadrul unei astfel de proceduri de achiziţie publică pe un contract de tip FIDIC Roşu?  
3. Sub ce formă intenţionaţi să demaraţi procedura de atribuire a unui contract de achiziţie publică pentru 
proiectul de autostradă Suplacu de Barcău — Borş: un contract de tip proiectare şi execuţie, sau unul doar 
pentru execuţia lucrărilor pe baza unui proiect tehnic de execuţie pus la dispoziţie de către beneficiar?  
4. Care este stadiul actual al documentaţiilor necesare lansării procedurii de achiziţie publică pentru 
finalizarea acestui proiect? Care e termenul asumat de către CNAIR pentru lansarea acestei proceduri?  
5. În ultimele completări aferente reactualizării acordului de mediu pentru sectorul de autostradă Ogra Borş, 
în zona Pajiştea Fegernic, intersectată de traseul secţiunii de autostradă Suplacu de Barcău — Borş, a fost 
inclusă şi o modificare faţă de proiectul iniţial, şi anume un viaduct. A fost inclus acest viaduct in 
documentaţia tehnică necesară pentru lansarea procedurii de achiziţie publică?  
6. Vă rog să menţionaţi detaliat pentru fiecare caz în parte dacă aceste documente obţinute în cadrul 
proiectului tehnic de execuţie pe baza căruia s-au executat lucrările existente sunt încă valabile şi, în caz 
contrar, să estimaţi în mod realist care ar fi durata de obţinere a acestora şi în responsabilitatea cui va fi: 

a. certificat de urbanism  
b. avizele menţionate in certificatul de urbanism (detaliat, pentru fiecare aviz în parte). 

7. Mai sunt valabile autorizaţiile de construire pe baza cărora au fost executate lucrările existente de către 
Bechtel şi/sau Isolux Corsan Corviam? Execuţia drumului de legătură între secţiunea de autostradă Suplacu 
de Barcău — Borş in zona Borş şi centura municipiului Oradea va fi licitată împreună cu tronsonul 3C? A 
fost obţinut avizul de la Petrom necesar eliberării amplasamentului in zona câmpului de sonde intersectat de 
traseul autostrăzii? Dacă nu, care este stadiul actual în ceea ce priveşte obţinerea acestui aviz şi care sunt 
etapele necesare obţinerii acestuia?  
8. Este valabilă expertiza tehnică realizată pentru lucrările existente? Dacă nu, care sunt demersurile pe care 
le-ati întreprins pentru contractarea unei noi expertize tehnice? Vă rog să îmi prezentaţi un grafic de timp 
pentru contractarea şi actualizarea acestei expertize tehnice.  
Vă solicit răspuns scris. 
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Grupul parlamentar ALDE (Alian ţa liberalilor şi 
democraţilor) 

 
 
 

� Declarație politică 
Comemorarea genocidului armean 

 
Marile tragedii nu sunt doar ale popoarelor care le-au suferit, ci sunt tragedii ale întregii umanităţi. Iar 

genocidul îndreptat, în anul 1915, împotriva armenilor de către autorităţile Imperiului Otoman, este una dintre 
acestea. 

Începând cu primăvara anului 1915, în numai câteva luni, o civilizaţie multimilenară, cea a armenilor, aflată 
în leagănul ei istoric, a fost aneantizată. Sute de mii de locuinţe, mii de biserici, de şcoli, de aşezăminte culturale, un 
patrimoniu cultural şi religios impresionant, au rămas pustii ori au fost pustiite. Până la sfârşitul primului război 
mondial, din cele trei milioane de armeni locuitori ai Armeniei istorice, pe acest teritoriul nu mai existau 
supravieţuitori. Cei care nu fuseseră ucişi, continuau o existenţă traumatizată, în exil, în orfelinate, în haremuri ori 
islamizaţi cu forţa.  

Acţiunea de distrugere a poporului armean a fost o acţiune premeditată şi realizată cu cruzime de autorităţile 
Imperiului Otoman. Bărbaţii aflaţi în armata otomană au fost dezarmaţi, duşi în batalioane de muncă forţată şi, scurt 
timp după aceea, împuşcaţi. Restul populaţiei, în imensa majoritate bătrâni, femei şi copii, a fost adunată la marginea 
localităţilor şi mânată, în convoaie către deşerturile Mesopotamiei. Atunci când nu au murit pe drum, de osteneală 
sau de lăcomia bandelor înarmate care le atacau, sub privirile indiferente ale soldaţilor ori jandarmilor turci, 
convoaiele şi-au găsit moartea de foame, de sete, de frig ori de tifos. Morţii convoaielor nu au alt mormânt, acolo 
unde cadavrele nu au fost lăsate să zacă la marginea drumurilor, pradă animalelor nopţii, ori nu au fost înghiţite de 
apele Eufratului, decât gropile comune din nisipurile deşertului. Numeroase documente ale Guvernului Junilor Turci, 
rapoarte ale diplomaţilor străini, mărturii ale supraveţuitorilor, fotografii zguduitoare stau dovada acţiunilor cinice şi 
premeditate ale autorităţilor turceşti de nimicire a poporului armean. 

Din familia bunicului meu matern nu a supravieţuit decât bunicul şi o soră mai mică pe care bunicul a 
regăsit-o mult mai târziu, căutând prin orfelinate. Una dintre surorile lui şi-a găsit moartea în deşert, împreună cu 
fetiţa ei de patru ani. Cealaltă soră s-a sinucis, aruncându-se în apele Eufratului, pentru a nu fi violată. Iar fratele lui a 
fost ucis cu sabia de un soldat. Aproape că nu există familie de armeni, pe acest pământ care să nu aibă pe cineva ucis 
în timpul masacrelor. Genocidul a lăsat în urma sa un milion şi jumătate de victime, un milion şi jumătate de morţi 
fără morminte. 

Genocidul armean care, practic, a înjumătăţit cu barbarie un popor cu o civilizaţie multimilenară şi care a dat 
primul stat creştin din istorie, este o traumă profundă, din care poporul armean nu se poate reîntregi decât cu ajutorul 
solidarităţii internaţionale. Recunoaşterea genocidului armean este o atitudine nu doar morală, ci şi de luciditate a 
opiniei publice internaţionale. Dacă recunoaşterea sa ar fi fost făcută încă odată cu sfârşitul primului război mondial, 
multe din ororile care i-au urmat nu s-ar fi petrecut. 

În ultimii ani, atitudinile privind calificarea masacrării armenilor în Imperiul Otoman drept crimă de genocid 
sunt tot mai frecvente. Comunitatea armeană din România îşi exprimă respectul şi recunoştinţa pentru numeroasele 
Parlamente şi Guverne ale lumii, pentru organismele internaţionale, pentru liderii politici care au contribuit la 
restabilirea adevărului istoric. Ne manifestăm, în acelaşi timp, gratitudinea pentru oamenii politici români care au 
susţinut, în instituţiile europene, rezoluţii privind recunoaşterea Genocidului Armean. Numai în ultimele săptămâni, o 
seamă de declaraţii şi rezoluţii politice au arătat limpede că respectarea valorilor europene sunt în concordanţă cu 
atitudinea de recunoaştere a suferinţelor poporului armean şi a acestui martiriu creştin. 

Într-o rezoluţie a Partidului Popular European din 3 martie 2015, intitulată, semnificativ, „Genocidul armean 
şi valorile europene”, se spune, fără echivoc: „Comemorăm cele 1,5 milioane de victime ale Genocidului armean din 
1915. Condamnăm actul genocidal împotriva poporului armean, premeditat şi continuat de Imperiul Otoman şi de 
diferitele Guverne ale Turciei în perioada 1894-1923, expulzarea din ţinuturile natale, masacrarea şi purificarea 
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etnică în scopul exterminării populaţiei de origine armeană, distrugerea moştenirii culturale armene, precum şi 
negarea genocidului, atitudinea de evitare a responsabilităţii, supunerea la uitare a crimelor comise şi a consecinţelor 
lor precum şi justificarea lor, ca o continuare a acestor crime şi încurajarea la comiterea unor noi genocide.” 

La scurt timp după aceea, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în care se declară explicit, că 
„reiterează rezoluţia din 18 iunie 1987 în care recunoaşte că tragicele evenimente care au avut loc în 1915-1917 
împotriva armenilor în Imperiul Otoman reprezintă un genocid aşa cum este el definit în Convenţia privind 
Prevenirea şi Pedepsirea Crimei de Genocid din 1948”. 

Un gest de o amplă rezonanţă a fost declaraţia Papei Francisc, în ziua de 12 aprilie, potrivit căruia « 
masacrarea armenilor în 1915 a fost primul genocid al secolului XX ». 

Toate aceste declaraţii, precum şi cele care vor urma în perioada următoare, au, printre altele, ca scop să 
determine Turcia, moştenitoarea instituţională a Imperiului Otoman, să recunoască Genocidul Armean şi să 
restabilească dreptul civilizaţiei armene la propria istorie şi la propriul patrimoniu cultural şi creştin. Suntem convinşi 
că, în contextul unei atitudini tot mai ferme, în plan internaţional, de recunoaştere a Genocidului armean, precum şi 
odată cu emanciparea spiritului civic şi cu evoluţia procesului de democratizare internă, Turcia îşi va reconsidera 
poziţia cu privire la asumarea propriei istorii. 

În România există o importantă susţinere a eforturilor privind recunoaşterea Genocidului Armean din partea 
reprezentanţilor societăţii civile. Din păcate, însă, în ciuda evoluţiilor în plan european, această temă este absentă de 
pe agenda internă a partidelor politice. Iar autorităţile statului român duc, mai degrabă, o politică de eschivă, 
încercând, pe cât posibil, o atitudine de distanţare, mergând, acolo unde s-ar putea bănui o anumită implicare, chiar 
până la obstrucţionarea unor iniţiative civice de recunoaştere a Genocidului armean. Motivul, mai mult sau mai puţin 
declarat, este acela de a nu irita Turcia şi de a nu tensiona relaţiile diplomatice cu acel stat. Mă întreb, însă, ce ar mai 
fi rămas din istoria noastră naţională şi ce am mai fi învăţat în manualele şcolare dacă marii noştri domnitori, de la 
Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare până la Carol I, ar fi gândit în felul acesta. Ignorarea Genocidului armean nu 
este, din păcate, sinonimă cu neutralitatea, ea nu face, în cele din urmă, decât să susţină acţiunile negaţioniste  

Recunoaşterea şi asumarea acestei tragedii înseamnă că omenirea a învăţat ceva din lecţia dureroasă a 
secolului XX. Deşi suntem în secolul XXI, în mod simbolic, secolul XX nu se va încheia decât odată cu 
recunoaşterea genocidului armean. 

 
 

Deputat 
Varujan Vosganian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




