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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna  3-7 octombrie 2016) 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 3 octombrie 
 
 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat luni, 3 octombrie, pe articole, următoarele proiecte de hotărâre: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European şi Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru 
a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică" COM(2016) 230 
(PH CD 91/2016); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Consolidarea 
sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi 
inovator COM (2016) 410 (PH CD 92/2016); 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor -Evaluarea punerii în 
aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării Consiliului cu 
privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 (PH CD 
93/2016); 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru 
competenţe în Europa COM (2016) 381 (PH CD 94/2016); 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului 
de securitate" 
JOIN (2016) 31 (PH CD 95/2016); 

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre 
de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM(2016) 270 (PH CD 
96/2016); 

7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Plan de acţiune privind 
integrarea resortisanţilor din ţările terţe"COM(2016) 377(PH CD 97/2016); 

8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 
2009/101/CE COM (2016) 450 (PH CD 98/2016); 

9. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de întărire a 
luptei împotriva evaziunii fiscale şi a evitării obligaţiilor fiscale COM (2016) 451(PH CD 99/2016); 

10. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind 
combaterea spălării banilor COM (2016) 452 (PH CD 100/2016); 

11. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională 
(reformare) - COM(2016)465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2016  
săptămâna 3-7 octombrie  2016  

 

 

3

privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau 
apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau 
persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a 
Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care 
sunt rezidenţi pe termen lung - COM(2016)466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de 
abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM(2016)467 şi la Propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2016) 468 (PH CD 101/2016); 

12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii 
radicalizării care duce la extremism violent COM(2016) 379 (PH CD 102/2016); 

13. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 90/2016). 

 
A fost, de asemenea, adoptat pe articole proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura 
insolvenţei persoanelor fizice (PL-x 100/2016) - lege ordinară. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a anunţat că doamna deputat Maria Dragomir (neafiliat, 
Circumscripţia electorală 12 Călăraşi) îşi va desfăşura în continuare activitatea în cadrul Grupului parlamentar al 
PNL. 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 4 octombrie 
 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 4 octombrie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European şi Consiliu „Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru 
a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică” COM(2016) 230 
(PH CD 91/2016) (188 voturi pentru); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Consolidarea 
sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi 
inovator COM (2016) 410 (PH CD 92/2016) (192 voturi pentru); 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor –Evaluarea punerii în 
aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării Consiliului cu 
privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre – 2016 COM (2016) 424 (PH CD 
93/2016) (189 voturi pentru); 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru 
competenţe în Europa COM (2016) 381 (PH CD 94/2016) (188 voturi pentru); 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu „Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului 
de securitate” JOIN (2016) 31 (PH CD 95/2016) (192 voturi pentru); 

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre 
de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM(2016) 270 (PH CD 96/2016) 
(192 voturi pentru); 

7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor „Plan de acţiune 
privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe”COM(2016) 377(PH CD 97/2016) (192 voturi pentru); 
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8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 
2009/101/CE COM (2016) 450 (PH CD 98/2016) (194 voturi pentru); 

9. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu – Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de întărire a 
luptei împotriva evaziunii fiscale şi a evitării obligaţiilor fiscale COM (2016) 451 (PH CD 99/2016) (197 
voturi pentru); 

10. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind 
combaterea spălării banilor COM (2016) 452 (PH CD 100/2016) (197 voturi pentru); 

11. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională 
(reformare) – COM(2016)465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau 
apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau 
persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a 
Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care 
sunt rezidenţi pe termen lung – COM(2016)466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de 
abrogare a Directivei 2013/32/UE – COM(2016)467 şi la Propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului – COM(2016) 468 (PH CD 101/2016) (197 
voturi pentru); 

12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii 
radicalizării care duce la extremism violent COM(2016) 379 (PH CD 102/2016) (198 voturi pentru); 

13. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 90/2016) (197 
voturi pentru); 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (PL-x 
100/2016) – lege ordinară (198 voturi pentru); 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene (PL-x 322/2016) 
– lege ordinară (197 voturi pentru); 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, 
destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016 (PL-x 305/2016) 
– lege ordinară (198 voturi pentru); 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 1987 nr.341/2004 (PL-x 
721/2015) – lege ordinară (198 voturi pentru); 

18. Proiectul de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 
(PL-x 104/2016) – lege ordinară (198 voturi pentru); 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 60/2016) – lege ordinară (198 voturi pentru); 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 387/2016) – lege organică (198 voturi pentru); 
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21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 318/2014) – lege 
organică (197 voturi pentru); 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 
257/2016) – lege organică (132 voturi pentru, 65 abţineri). Propunerea legislativă nu a fost adoptată întrucât 
nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru o lege organică. 

23. Proiectul de Lege privind venitul minim de incluziune (PL-x 368/2016) – lege organică (202 voturi pentru); 
24. Propunerea legislativă care prevede că aleşii locali, primarii, preşedinţii de consilii judeţene şi consilierii 

comunali, orăşeneşti, municipali şi judeţeni nu vor putea ocupa aceste funcţii mai mult de două mandate 
succesive (Pl-x 260/2016) – lege organică (202 voturi pentru); 

25.  
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Controlul 

Financiar (Pl-x 261/2016) – lege organică (202 voturi pentru). 
 
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a respins proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea reţinerii domnului 

deputat Gurzău Adrian (PHCD 103/2016) (vot secret cu bile, 136 voturi pentru, 130 împotrivă), dar a aprobat 
proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Gurzău Adrian (PHCD 104/2016) 
(vot secret cu bile, 124 voturi pentru, 114 împotrivă). 

Domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol a fost desemnat în calitatea de secretar al Camerei Deputaţilor, în 
urma procedurii votului secret cu bile (220 voturi pentru, 3 împotrivă). 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2016 
(Situaţia cuprinde datele la 7 octombrie 2016) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1230  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 109

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 377

456

– votate  454

             din care: - înaintate la Senat        54 

                            - în procedura de promulgare   30 

                            - promulgate* 151 

                            - respinse definitiv 217 

                            - în reexaminare la Senat     2 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 776

a) pe ordinea de zi 187

b) la comisii  568

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 

7

3) Desesizări 7

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 40

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 40

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

 
     Cele 454 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         123 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    51  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               24  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     48  proiecte de legi  
                        331 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 172 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2016 
 (Situaţia cuprinde datele la 7 octombrie 2016) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 870  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 109

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 84

100

– votate  98

             din care: - înaintate la Senat      14 

                            - în procedura de promulgare 25 

                            - promulgate*   3 

                            - respinse definitiv 56 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 776

a) pe ordinea de zi 187

b) la comisii  568

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 

7

3) Desesizări 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 40

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 40

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

 
     Cele 98 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         21 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
               6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   11  proiecte de legi 
                         77 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 172 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015, 148 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie  2016 şi 3 din 
inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

Şedinţele de luni, 3 şi marţi, 4 octombrie 2016        

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 172 

        din care: - în dezbatere 
170

                       - la vot final 2
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               7  

12  

   - votate 12
         din care: - înaintate la Senat   5 
                        - la promulgare   7 
   - la vot final 0

 
 
 
slative votate privesc: 
▪   Cele 12 iniţiative legislative votate privesc: 
              6 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                 din care: 
             2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                      3 proiecte de legi 
              6  propuneri legislativeegi iniţiate de  
          11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     9  proiecte de legi 
           16  propuneri legislati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2016  
săptămâna 3-7 octombrie  2016  

 

 

9

E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 3-7 octombrie 2016) 
 
 
 
 
 

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

1.  PL-x 387/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  
 

2.  PL-x 100/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru 
prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei 
persoanelor fizice 
 

3.  PL-x 318/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  
 

4.  PL-x 721/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004  
 

5.  PL-x 104/2016 - Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004  
 

6.  PL-x 60/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar  
 

7.  PL-x 368/2016 - Lege privind venitul minim de incluziune  

 
 

  
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 
 

1. PL-x 322/2016 - Proiect de Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale 
Uniunii Europene  
 

2. PL-x 305/2016 - Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru 
persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 
2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016  
 

3. Pl-x 257/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi modificarea unor acte normative 
 
Se comunica respingerea proiectului 
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4. Pl-x 260/2016 - Propunere legislativă care prevede că aleşii locali, primarii, preşedinţii de consilii 
judeţene şi consilierii comunali, orăşeneşti, municipali şi judeţeni nu vor putea ocupa aceste funcţii 
mai mult de două mandate succesive  
 
Se comunica respingerea proiectului 
 

5. Pl-x 261/2016 - Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Controlul Financiar  
 
Se comunica respingerea proiectului 
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 

ordinară a anului 2016 
 

(situaţie la data de 7 octombrie 2016) 

 
În şedinţa din data de 14 septembrie  2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 

legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua   sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 17 
proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 10 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

 
2 
 

0 

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

0
0
0

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

1
1
0

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

8 0 

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

0
5
0

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

0
2
1

Total  0  5 

  
5

Total general: 10 0 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a  doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2016 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0077  ooccttoommbbrriiee   22001166))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
554/2015 

 
L 

279/2015 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare 
a achitării amenzilor contravenţionale.  
(poz. I-b-4) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism eletronic de evidenţă şi comunicare în 
materia amenzilor contravenţionale, în măsură să permită 
furnizarea în timp real a datelor despre creanţele datorate şi 
plăţile efectuate. 

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

TDR: 
22.09.2015 

2 

PLx 
272/2016 

 
L 

153/2016 
 

Proiect de lege privind stabilirea condiţiilor 
pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe şi 
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe,urmărindu-se 
transpunerea integral în legislaţia internă a Directivei 
2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind aproprierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor member în ceea ce priveşte 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a 
produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 
2001/37/CE şi a Drectivei delegate 2014/109/UE a Comisiei din 
10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 
2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului prin 
stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate 
pe produsele de tutun. 

S  - Adoptat pe  
07.06.2016 
CD -  IND, SĂN 
şi JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
28.06.2016 

3 

PLx 
391/2016 

 
L 

429/2016 
 

Proiect de lege privind integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic 
european. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru integrarea sistemului feroviar din 
România în spaţiul feroviar unic european, urmărindu-se 
transpunerea integrală în legislaţia internă a Directivei 
2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic 
european, şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 
privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi 
tarifarea utilizării infrastructurii feroviare. 

S - Adoptat pe 
26.09.2016 

CD - TRSP 
pt. raport 
 

TDR: 
11.10.2016 

4 
PLx 

390/2016 
 

Proiect de lege privind ceremoniile oficiale. 
(poz. I-a-3) 

Stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor 
oficiale desfăşurate de autorităţilor şi instituţiilor publice, 

S - Respins pe 
26.09.2016 

TDR: 
11.10.2016 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
L 

253/2016 
 

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

centrale şi locale. CD - ADMIN 
pt. raport 

5 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 
februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de 
informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre. 

S - Adoptat pe 
24.02.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
17.03.2014 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

 
PLx 

598/2015 
 

L 
643/2015 

 

Propunere legislativă privind industria 
naţională de apărare. (poz. I-a-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Crearea cadrului legal privind industria naţională de 
apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe 
domenii de activitate strategice, restucturarea şi 
regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor, 
creşterea competitivităţii şi diversificarea produselor 
specificedomeniului, precum şi participarea la 
activităţile industriei europene de apărare. 

CD - Adoptată pe 
25.112015 
S  -  Ec, Apar şi 
Dezvoltare şi strategie 
economică 
pt. raport comun 
 

TDR: 
30.03.2016 

2 

PLx 
368/2016 

 
L 

200/2016 
 

Proiect de lege privind venitul minim de 
incluziune. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Venitul minim de incluziune ca beneficiu de asistenţă 
socială acordată familiilor şi persoanelor singure aflate 
în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi 
combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. 

S - Adoptat pe  
19.09.2016 

CD - Adoptat pe 
04.10.2016 

 

3 

Plx 
315/2016 

 
L 

238/2016 

Propunere legislativă privind măsurile necesare 
implementării proiectului de dezvoltare pe 
teritoriul României a Sistemului de Transport 
Gaze Naturale pe coridorul conductei de 
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria. 
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 5 deputaţi+senatori 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea măsurilor necesare implementării proiectului 
de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de 
Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de 
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria. 
 

S  - Respinsă  pe 
27.06.2016 
CD -  Adoptată pe 
20.09.2016 
 

La promulgare  
din data de 
01.10.2016 



 
3

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Proiect de Lege privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică.(poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

CD - Adoptat pe 
09.12.2015 
S  - Adoptat pe 
26.09.2016 
 

La promulgare 
din data de 
29.09.2016 

5 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului 
Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 
2014. (poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei 
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
Europene. 

CD + S 
Adoptată pe 19.09.2016 
 

Legea nr. 
168/2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4

 
 

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 şi 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 şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

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

 
CAE 

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

( la data de  7 octombrie 2016 ) 

I.  În perioada   3 – 7 octombrie 2016  

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 29 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 42 avize. 

Cele 29 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

17  
12 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

2  
0  

23 
4  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 563 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 76 pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  5  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2016.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2961 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 405 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 88 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 43 

TOTAL     771 725 929 536 

 



                  A N E X A  
 
  
     

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

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  3 - 7 octombrie 2016 

 
 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2011 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(39/RC din 05.10.2016) 

2 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2012 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(40/RC din 05.10.2016) 

3 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2013 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(41/RC din 05.10.2016) 

4 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2014 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(42/RC din 05.10.2016) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.323/2016 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a 
Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a 
Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre 
semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 
2015 la Moscova 

Guvern 27.09.2016 
Raport de adoptare 

(388/R din 03.10.2016) 

 
 
 



 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.851/2015 Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare 

52 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de adoptare 

(141/RS din 
03.10.2016) 

2 

 
PLx.335/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 – raport comun cu 
comisia pentru administraţie 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.06.2016 

Raport de respingere 
(595/RS din 
03.10.2016) 

3 

 
PLx.226/2016 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.10.2016 

Raport de acceptare în 
parte a cererii de 
reexaminare cu 
amendamente 

(405/R din 06.10.2016) 
 
IV. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.717/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu 
comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(151/RS din 
04.10.2016) 

2 

 
 
 
Plx.650/2015 

Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei 
suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla 
de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" – 
raport comun cu comisia juridică 

51 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(13/RS din 04.10.2016) 

 
 
 
 
 
 
 



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

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.162/2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România – 

raport comun cu comisia pentru cultură 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(398/R din 04.10.2016) 

 
 
 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.335/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 – raport comun cu 
comisia pentru industrii 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de respingere 
(595/RS din 
03.10.2016) 

2 

 
PLx.321/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 
protejate – raport comun cu comisia pentru mediu 

Guvern 27.09.2016 
Raport de adoptare 

(389/R din 03.10.2016) 

3 

 
Plx.625/2015 

Propunere legislativă privind monitorizarea activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale şi organismelor prestatoare de servicii 
publice de inters local sau judeţean 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 
Raport de respingere 

(680/RS din 
05.10.2016) 

4 

 
Plx.772/2015/
2016 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 
a domeniului public şi privat de interes local 

17 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 
Raport de adoptare 

(402/R din 05.10.2016) 

5 

 
Plx.117/2016 

Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii 
Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în Bucureşti, str.Ştirbei 
Vodă nr.174-176 sect 1 

65 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 
Raport de respingere 

(403/R din 05.10.2016) 

6 

 
PLx.579/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia juridică 

33 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.09.2016 

Raport de respingere 
(145/RS din 
05.10.2016) 

 
 
 



VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.321/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 
protejate – raport comun cu comisia pentru administraţie 

Guvern 20.09.2016 
Raport de adoptare 

(389/R din 03.10.2016) 

 
VIII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.717/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu 
comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(151/RS din 
04.10.2016) 

 
IX. Comisia pentru sănătate şi familie 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.235/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu 
comisia juridică 

21 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(404/R din 06.10.2016) 

 
X. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.316/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive – raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare 
(399/R din 04.10.2016) 

 
XI. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.162/2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România – 

raport comun cu comisia pentru drepturile omului 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(398/R din 04.10.2016) 

 



XII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.387/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

123 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

03.10.2016 
Raport de adoptare 

(390/R din 03.10.2016) 

2 

 
Plx.563/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(392/R din 04.10.2016) 

3 

 
Plx.189/2016 

Propunere legislativă privind acordarea cetăţeniei române membrilor 
comunităţilor româneşti de pretutindeni, victime ale raptului teritorial 
sau conjuncturii istorice 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(393/R din 04.10.2016) 

4 

 
Plx.236/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(394/R din 04.10.2016) 

5 

 
Plx.284/2016 

Propunere legislativă privind deconspirarea activităţii întregului 
personal al Securităţii (ofiţeri, colaboratori, informatori) ca aparat 
ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 

1 parlam. 27.09.2016 
Raport de respingere 

(395/R din 04.10.2016) 

6 

 
Plx.398/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind 
Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 
din 15 iulie, în vigoare din 1 februarie 2014 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(396/R din 04.10.2016) 

7 

 
PLx.784/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist din România 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(397/R din 04.10.2016) 

8 

 
PLx.111/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de respingere 
(400/R din 04.10.2016) 

9 

 
 
 
Plx.650/2015 

Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei 
suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla 

51 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(13/RS din 04.10.2016) 



de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

10 

 
Plx.192/2013 Propunere legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării 

silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu destinaţie de locuinţă 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(401/R din 05.10.2016) 

11 

 
PLx.579/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia pentru administraţie 

33 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de respingere 
(145/RS din 
05.10.2016) 

12 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2011 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(39/RC din 05.10.2016) 

13 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2012 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(40/RC din 05.10.2016) 

14 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2013 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(41/RC din 05.10.2016) 

15 

 RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate pe anul 2014 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(42/RC din 05.10.2016) 

16 

 
Plx.235/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu 
comisia pentru sănătate 

21 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(404/R din 06.10.2016) 

17 

 
Plx.21/2014 

Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor 
din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind 
raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(311/RS1 din 
06.10.2016) 

 
 
 
 
 



 
XIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.316/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive – raport comun cu comisia pentru învăţământ 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de adoptare 
(399/R din 04.10.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 
 
 

 
Educaţia în România, un capitol încă nerezolvat 

 
 
Pe 05 octombrie, în întreaga lume, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Educaţiei sau Ziua Internaţională a 

Profesorului, o ocazie potrivită de exprimare a respectului şi a aprecierii pentru contribuţia pe care dascălii de 
pretutindeni o aduc educaţiei generaţiilor viitoare. Evenimentul doreşte să ne reamintească şi faptul că o educaţie de 
calitate reprezintă cheia unei reuşite profesionale.  

Aşa cum bine ştim cu toţii, a investi în educaţie înseamnă a investi în viitor. Dezvoltarea economică de mâine 
depinde, în mare măsură, de calitatea educaţiei copiilor noştri, iar societatea românească într-o lume modernă nu 
poate fi posibilă fără o educaţie de calitate.  

Din păcate, educaţia în România încă suferă, sistemul de învăţământ fiind un capitol departe de a fi rezolvat. 
În fiecare an, educaţia a fost subfinanţată, iar performanţele elevilor din ce în mai slabe. Mai mult, în ultimii 26 de 
ani, legea educaţiei a fost modificată de peste 60 de ori, fiecare ministru care a ocupat fotoliul Ministerului Educaţiei 
aducând cel puţin câte o schimbare. Iar multe dintre aceste schimbări au rămas doar pe hârtie! Numărul foarte mare 
de copii care abandonează şcoala sau care nu promovează examenul de bacalaureat este o altă problemă gravă cu care 
se confruntă educaţia în România. Totodată, corelarea deficitară a sistemului educaţional cu piaţa muncii face ca 
mulţi dintre absolvenţi să nu-şi găsească un loc de muncă, în domeniul studiat, după terminarea studiilor.   

Dacă nu investim serios în educaţia tinerilor, dacă nu încurajăm copiii să meargă la şcoală, dacă nu îi vom 
sprijini să aibă succes, tot societatea românească va avea de suferit pe termen mediu şi lung. Investiţia în tineri şi în 
educaţia acestora este un pilon important al unui stat modern responsabil. După 26 de ani de politică iresponsabilă în 
educaţia românească în care nu s-au schimbat prea multe, sistemul de învăţământ are nevoie de soluţii viabile, de 
investiţii importante, de schimbare pentru a obţine progresul mult aşteptat.                                                 .                 
 

 
Deputat 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
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 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului  Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către: deputat Virgil Guran  
Obiectul interpelării : Explicaţii asupra existenţei în proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea 
Strategiei Naţionale a Locuinţei a unor prevederi care ar viza o eventuală stopare a vânzării către chiriaşi a 
locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sau ar plafona perioada de închiriere 
pentru aceste locuinţe 
           
 
 Domnule  Viceprim-ministru, 
 
 În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
vă adresez prezenta interpelare :  
 La cabinetul parlamentar am primit petiţii de la numeroase persoane care sunt titulari ai contractelor de 
închiriere pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Aceştia intenţionează să le cumpere, 
conform prevederilor Legii 152/1998, republicată, dar au aflat că, potrivit Strategiei Naţionale a Locuinţei elaborată 
de Ministerul pe care îl conduceţi, se doreşte, în primul rând plafonarea perioadei pentru care beneficiarii ar putea 
închiria aceste locuinţe şi, în al doilea rând, stoparea vânzării acestora.  Aceste prevederi ar agrava criza locuinţelor şi 
ar crea, cu siguranţă, probleme sociale insurmontabile. 

Vă rog să-mi comunicaţi dacă în Strategia pe care o propuneţi spre aprobare există astfel de prevederi şi : 
1) Cum explicaţi o astfel de viziune asupra rezolvării problemei locuinţelor în România, în condiţiile 

unui deficit unanim recunoscut al locuinţelor, în primul rând pentru tineri? 
2) Ce veţi face cu toate familiile cărora li s-a promis că vor putea cumpăra respectivele locuinţe şi cărora 

legislaţia actuală le garantează acest lucru? 
3) Cum veţi asigura despăgubirea tuturor acestor oameni, care, în toată perioada în care au fost chiriaşi 

în locuinţe A.N.L. şi-au investit toate modestele resurse financiare pentru a face locuibile nişte apartamente, despre 
care, Ministerul Dezvoltării Regionale, atunci când elaborează o astfel de strategie, ar trebui să ştie că au fost 
construite în mod dezastruos şi că fără investiţii serioase sunt absolut improprii pentru a fi locuite în mod civilizat? 

4) Nu consideraţi că, în loc de a stopa vânzarea acestora, pentru rezolvarea crizei grave a locuinţelor în 
România ar fi mai rezonabil să urgentaţi vânzarea acestora şi chiar să o simplificaţi şi să o uşuraţi, eventual 
propunând reducerea avansului? Aţi luat în considerare faptul că în aceste cazuri este vorba de familii cu resurse 
financiare reduse?  Acestora, în cazul cumpărării în rate, pentru care vor opta cei mai mulţi, pentru că băncile nu le 
vor acorda credite tocmai datorită veniturilor insuficiente, le va fi imposibil să suporte două rate – una la o instituţie 
financiară, pentru avansul foarte mare, de 15% şi o alta la primărie, pentru apartament. 

5) Din studiile pe care vă bazaţi Strategia nu rezultă că o vânzare mai rapidă şi mai facilă a acestor 
locuinţe va avea drept efect impulsionarea construirii de locuinţe, pentru că sumele obţinute, conform legii, nu pot fi 
folosite în alt scop? Aceasta ar stimula economia şi ar asigura locuri de muncă. De ce ar considera statul român că 
rezolvarea problemei locative a categoriilor vulnerabile este să le interzică să devină proprietarii unor locuinţe 
decente – şi plătitori de impozite, în acest fel – transformându-i în chiriaşi pe perioade limitate, după care să-i  arunce, 
practic, în stradă? 

6) Dacă motivaţia dumneavoastră este bazată, aşa cum mi se spune de către cetăţeni, pe faptul că aceste 
locuinţe au ajuns să fie închiriate unor persoane care sunt departe de a fi lipsite de posibilităţi, atunci Strategia 
dumneavoastră ar trebui să tindă să elimine abuzurile şi dispoziţiile discreţionare la nivelul primăriilor, nu să 
sancţioneze beneficiarii corecţi şi într-adevăr aflaţi în situaţii de vulnerabilitate. 

Menţionez că solicit răspunsul dumneavoastră şi  în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 
 
 
Adresată domnului Dragoş Tudorache, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Numărul refugiatilor ajunşi în România 
 
 Domnule  Ministru, 
 

România trebuie să primească cel puţin 4180 de refugiaţi anul acesta şi anul viitor,  conform celor două 
mecanisme de realocare adoptate la  nivelul Uniunii Europene. Se stie că avem deja 6 centre de cazare unde aceştia 
vor fi găzduiţi, centre care nu cred că vor face faţă, mai ales dacă numărul acestora va creşte în viitor, odată cu 
marirea cotei alocate României. 

În acest sens, vă rog domnule ministru să aveţi amabilitatea să-mi comunicaţi ce măsuri s-au luat pentru 
primirea şi găzduirea refugiaţilor , dacă se are în vedere construirea altor centre şi care este numărul real al celor 
veniţi până la această dată. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Mircea Man 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Delia Popescu, ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională 
 

Monitorizarea acţiunii infracţionale în spaţiul informatic  
pentru protecţia minorilor 

 
 
 Doamna  Ministru, 
 

Internetul a fost şi este o sursă uriaşă de informaţii din întreaga lume, la care avem acces liber fiecare dintre 
noi. Este adevărat că în ultimii ani acesta  a devenit deja o cale de comunicare mai importantă decât cele 
convenţionale, prin intermediul diverselor aplicaţii sau a site-urilor de socializare. 

Chiar dacă  beneficiile sunt uriaşe, a devenit evident că prin intermediul paginilor web se transmit o 
multitudine de informaţii necenzurate. În această categorie intră o multitudine de atracţii periculoase pentru copii, 
care vizează fie exploatarea cardurilor bancare , fie coruperea pentru acte sexuale ale minorilor, fie vânzarea on line a 
unor produse periculoase interzise. 

În acest sens, vă rog doamna ministru să aveţi amabilitatea să-mi comunicaţi dacă ministerul dumneavoastră 
se implică permanent în monitorizarea acţiunii infracţionale în spaţiul imformatic şi dacă există soluţii infromatice de 
blocare a accesului la site-urile şi informaţiile perriculoase pentru protecţia  copiilor noştri. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Ion Scheau 

 
*** 
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Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Mecanisme pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2017 

 
Domnule Viceprim-ministru, 
 

 Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă mare parte dintre administraţiile publice locale 
din România se referă la incapacitatea acestora de a asigura, din resurse financiare proprii, acoperirea cheltuielilor 
curente ale comunităţilor locale şi funcţionarea principalelor servicii publice. Printre cele mai afectate administraţii 
publice locale se numără cele localizate în Regiunea de Nord-Est a României, care, potrivit datelor furnizate de INS, 
au unul dintre cele mai mici PIB/capita din ţară şi din Uniunea Europeană şi cei mai îngrijorători indicatori socio-
economici: ocupare, salariul mediu brut, abandon şcolar etc.  

În scopul asigurării resurselor financiare minime de funcţionare, s-au instituit, atât prin Legea finanţelor publice, 
cât şi prin legile bugetare, diferite mecanisme care să conducă la echilibrarea bugetelor locale. Mai mult, în multe 
situaţii, Guvernul, prin hotărâre, a alimentat, în nenumărate rânduri, bugetele locale prin sume tranferate, fie din 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului, fie din bugetul MDRAP. Din nefericire, în multe situaţii, această 
ultimă modalitate reprezenta o pârghie politică a Guvernului de constrângere a edililor locali. Ţin să precizez că 
organismele asociative ale reprezentanţilor oraşelor şi comunelor pledează de foarte mulţi ani pentru implementarea 
unui mecanism multicriterial de echilibrare a bugetelor locale, care să ia în considerare aspecte precum: numărul de 
locuitori; suprafaţa intravilană; lungimea drumurilor locale, a reţelelor de apă şi canalizare, a reţelelor de iluminat 
public; gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, sumele necesare pentru cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă; organizarea şi funcţionarea unor servicii publice (licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă 
informatizată a persoanei; case de cultură; centre permanente pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; poliţie 
locală; gropi ecologice sau staţii de transfer, servicii de furnizare agent termic şi apă caldă ş.a.). Din păcate, nici în 
anul 2016 nu putem afirma cu satisfacţie că administraţiile publice locale au asigurate toate resursele financiare 
necesare pentru funcţionare, din resurse proprii, fiind necesar, în continuare, transferul unor sume pentru echilibrarea 
bugetelor locale. Pentru a transparentiza, pe cât posibil acest proces, vă rog, domnule Viceprim-ministru, să aduceţi 
următoarele precizări: 

- care sunt criteriile care au stat la baza transferului de resurse bugetare, în scopul echilibrării bugetelor locale, 
în anul 2016? 

- care este cuantumul alocărilor realizate în primele trei trimestre ale anului 2016 la nivel naţional şi, în mod 
particular, pentru Regiunea de Nord-Est? 

- vă rog să prezentaţi o situaţie detaliată, cu sumele absolute, alocate unităţilor administrativ teritoriale din 
Regiunea de Nord-Est. 

- având în vedere faptul că bugetul pentru anul 2016 nu a fost elaborat de actualul guvern, iar dumneavoastră 
nu aţi avut oportunitatea să vă puneţi amprenta asupra mecanismelor bugetare, vă rog să precizaţi ce 
mecanisme şi ce criterii anticipaţi pentru anul 2017, în vederea asigurării unei bune finanţări/funcţionări a 
administraţiei publice locale şi în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare din interiorul ţării? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată doamnei Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
 

Doamnă Ministru,  
 
Va informez ca in localitatile din judetul Hunedoara cetatenii sunt, in acest moment, in imposibilitatea de a 

se aproviziona cu lemn de foc, gasindu-se in mare dificultate, acum, in pragul iernii. 
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Din documentarea pe care am facut-o rezulta ca la baza acestei nereguli se gaseste un context legislativ lipsit 
de anticipatie pe fondul unor intarzieri si al unor excese in aplicarea lui, legi silvice, ale achizitiilor publice si fiscale, 
care conduc la situatia halucinanta ca la intersectia dintre obligatiile si drepturile ocoalelor silvice, firmelor autorizate 
pentru taieri, UAT-urilor, micilor proprietari de paduri, organelor de control forestier si cetatenii consumatori de 
lemn de foc, cei din urma sa fie dezavantajati riscand frig peste iarna, chiar daca sunt proprietari de padure.  

In urma insistentelor si a declaratiei politice din data de 4 oct a.c., la nivelul BPN al PNL s-a votat o rezolutie 
pe care va rog, cu respect, s-o analizati in regim de urgenta. Dând curs acesteia, veti rezolva si problema cuprinsa in 
interpelarea mea.  

Vă mulţumesc şi aştept răspuns în scris! 
 

Deputat  
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Nevirarea sumelor aferente transportului elevilor care fac naveta la scoala 
 

Domnule Ministru, 
  
Va aduc la cunostinta faptul ca in comunele judetului Hunedoara nu s-au virat sumele aferente transportului 

elevilor care fac naveta la scoala, motiv din care abandonul scolar risca sa creasca. 
Va rog sa luati masurile care se impun, am certitudinea ca veti actiona in accord cu  determinarea Excelentei 

Voastre de a contribui la imbunatatirea educatiei in România. 
Solicit raspuns in scris. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat  
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Adresatã domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Clarificări privind aplicarea HG nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor şi a 
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială 

"Bani de liceu" 
 

 Stimate Domnule Ministru, 
 
 Am primit sesizări la cabinetul meu parlamentar din partea mai multor directori de licee referitoare la 
aplicarea normelor HG nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".  Concret, conform 
art 2 alin (1)Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în 
întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii 
cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau 
curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit. 
 Pentru anul şcolar 2008-2009, s-au făcut excepţii de la alineatul citat, prin emiterea HG 594/2009, rămânând 
beneficiari ai Programului Bani de liceu, elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe 
membru de familie, realizat în lunile iunie, iulie şi august 2008, a fost de maximum 200 lei. 
Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
MENCS. 
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 Având în vedere cele expuse, domnule Ministru, vă adresez următoarele întrebări: 
-      aveţi în vedere o recalculare sau o actualizare a cuantumului de 180 lei pentru alocarea “Banilor de liceu”? 
 -HG 1488/2004 reglementează categoriile de beneficiari ca fiind cei care au realizat în ultimele 3 luni anterioare 
depunerii cererii un venit brut pe membru de familie de maximum 150 lei. Aveţi în vedere creşterea acestui  plafon 
de 150 lei, având în vedere creşterea salariului minim pe economie de la 1050 la 1250 lei?  
 Sunt familii cu venituri foarte mici , mai ales cele din mediul rural, pentru care, banii de liceu sunt foarte 
importanţi şi chiar determinanţi pentru păstrarea elevului în şcoală. Sunt unele situaţii dramatice în care pentru o 
diferenţă de câţiva lei, elevii nu mai pot primi aceste sume şi sunt puşi în situaţia de a abandona şcoala. 
Aceste modificări şi completări ar fi măsuri concrete şi imediate  pentru sprijinirea familiilor din mediul rural în 
vederea prevenirii abandonului şcolar. 
     Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 

 
Deputat   

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

 
Adresatã domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  
                 doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Repartizarea sumelor pentru finanţarea de bază pentru elevii Liceului ”DON ORIONE” din Oradea, jud. 
Bihor 

 
  
Stimate Domnule Ministru, 

 
Având în vedere prevederile HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din 
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi 
preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi 
pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, Liceul „Don Orione” 
din Oradea a transmis conform termenelor legale în vigoare, prin adresa nr. 1009/12.11.2015, MENCS, 
următoarele efective de elevi: învăţământ preşcolar cu program normal - 45 copii, învăţământ preşcolar cu 
program prelungit - 28 de copii, învăţământ gimnazial - 122 elevi, învăţământ liceal tehnologic - 61 
elevi. 

Inspectoratul Şcolar Bihor  a comunicat, prin adresa nr. 7877/2016, datele unităţilor de 
învăţământ particular din Municipiul Oradea şi efectivele de elevi din aceste unităţi de învăţământ, 
conform prevederilor HG nr. 136/2016.   

Ministerul Finanţelor Publice răspunde adresei prin care se solicită suplimentarea sumelor defalcate 
din TVA destinate finanţării învăţământului particular sau confesional acreditat pentru unităţile de 
învăţământ din jud. Bihor ca solicitările de finanţare ale acestora să se facă prin IŞJ Bihor, printr-o 
propunere fundamentată. Dar aceste propuneri au fost deja transmise MENCS de către Inspectoratul 
Şcolar. Se pare că problema a fost comunicată instituţiilor capabile să o rezolve, dar datorită unei lipse 
de coordonare sau de colaborare între acestea, unităţile particulare de învăţământ din judeţul Bihor sunt 
subfinanţate, primind doar 55% din bugetul aprobat. 

Din aceste motive, vă rog să faceţi demersurile necesare pentru respectarea legii pentru ca elevii 
să beneficieze de toate drepturile pe care le au, şi,  vă rog să-mi răspundeţi dacă  vor ajunge toţi banii 
pentru finanţarea de bază în învăţământul privat şi confesional în conturile primăriilor, în cele 4 luni 
rămase din acest an calendaristic. În vederea suplimentării sumelor necesare plăţii acestor drepturi,  
vă întreb cum veţi soluţiona această problemă cu Ministerul Finanţelor Publice, pentru ca aceste plăţi 
să fie făcute în contul primăriilor cât mai curând posibil. 
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     Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat   
Florica Cherecheş 

 
*** 

     
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Necesitatea includerii zonei de Est a judeţului Bacău în Memorandumul „Dezvoltarea unor programe 
integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a 

locuitorilor din zonele pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană – Munţii Apuseni şi comunităţile 
marginalizate din Moldova” sau identificarea unor programe complementare în vederea dezvoltării acestei 

zone 
 

  
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 Preocuparea Guvernului Dacian Cioloş pentru programe şi intervenţii punctuale destinate celor mai sărace 
zone ale României este una remarcabilă. În acest sens, salut elaborarea Memorandumului cu tema „Dezvoltarea unor 
programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a 
locuitorilor din zonele pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană – Munţii Apuseni şi comunităţile 
marginalizate din Moldova”. Consider că acest document surprinde, în bună măsură, realităţile socio-economice, 
acest demers strategic fiind o temelie serioasă pentru dezvoltarea unor programe care să vizeze creşterea nivelului de 
trai în aceste adevărate „puncte negre” la nivelul Uniunii Europene.  
 Nu o singură dată, documentul menţionează şi numele judeţului Bacău, atât în ceea ce priveşte zonele rurale 
subdezvoltate, cât şi diverşi indicatori, precum numărul medicilor de familie la 10.000 de locuitori. Chiar şi în 
contextul precizării numărului de salariaţi, realitatea este chiar mai sumbră decât în Memorandum, întrucât consider 
că un indicator mai relevant ar fi numărul de salariaţi din totalul populaţiei sau din totalul populaţiei apte şi 
neocupate.  
 Pe de altă parte, documentul citat creează oarecum o graniţă administrativă a sărăciei între vestul judeţului 
Vaslui, inclus în Memorandum, şi estul judeţului Bacău, care nu face parte din ceea ce s-ar numi zona de intervenţie. 
Realitatea locală arată însă că între comunele vasluiene Pungeşti, Dragomireşti, Ivăneşti, Voineşti, Puieşti, Iana, 
Coroieşti şi comunele băcăuane Lipova, Plopana, Coloneşti, Filipeni, Onceşti nu există nicio diferenţă sau e o 
diferenţă insesizabilă. Realitatea din satul băcăuan Mâlosu, comuna Lipova, este aceeaşi cu cea a vecinilor din 
Vaslui, poate mai dramatică. Realitatea locului spune că graniţa sărăciei nu se suprapune cu graniţa administrativă.  
 În contextul aspectelor semnalate şi a preocupărilor Guvernului din care faceţi parte, vă rog să îmi răspundeţi 
la următoarea întrebare: 
 

- Consideraţi oportună şi posibilă includerea în acest Memorandum a zonei de est a judeţului Bacău, 
identificată parţial cu grad de marginalizare 3 şi 4 şi în documentul citat, pentru a avea acces la programele 
de dezvoltare ulterioare? În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este negativ,  vă rog să prezentaţi 
un punct de vedere cu privire la oportunitatea dezvoltării unor programe complementare pentru această zonă. 

 Vă mulţumesc! 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Ionel Palăr 

 
*** 
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Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,  
 

Măsuri în vederea asigurării depolitizării învăţământului preuniversitar la nivelul unităţilor şcolare şi al 
Inspectoratelor Şcolare Judeţene, după modelul avut în vedere de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

pentru învăţământul universitar 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 În data de 29 septembrie 2016, aţi vorbit la un post de televiziune despre intenţia Ministerului pe care îl 
conduceţi de a schimba punctual Legea Educaţiei Naţionale, în sensul introducerii interdicţiei de a cumula o funcţie 
executivă şi de conducere în universităţi cu o funcţie politică. Consider că măsura avută vizată este extrem de 
benefică din perspectiva nevoii urgente de depolitizare a învăţământului.  
 În aceeaşi ordine de idei, consider că este necesară readucerea în discuţie a situaţiei alarmante create la 
nivelul învăţământului preuniversitar, în contextul în care, aşa cum ştiţi, în unele judeţe conducerea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean a operat schimbări la nivelul conducerii unor şcoli, factorul politic nefiind străin de deciziile luate. 
Cazul judeţului Bacău, judeţ pe care îl reprezint în Parlament, este unul elocvent. Inspectorul şcolar general din 
Bacău este, în acelaşi timp, membru marcant al unui partid politic, participant activ în campaniile electorale şi 
persoana care a dispus schimbarea unor manageri de şcoli cărora nu li s-a putut imputa nicio culpă profesională sau 
managerială. În consecinţă, o serie de cadre didactice, elevi şi părinţi au reclamat faptul că deciziile luate de 
inspectorul şcolar general la nivelul conducerii unor şcoli au fost unele de natură politică.  
 Ca urmare a aspectelor semnalate, dar şi în contextul modificărilor legislative avute în vedere de domnia 
voastră, vă rog să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 

- Aveţi în vedere o măsură similară de interzicere a cumulării unei funcţii politice cu una de conducere la 
nivelul unităţilor şcolare preuniversitare, dar şi cu funcţia de conducere la nivelul Inspectoratelor Şcolare 
Judeţene?  

 Vă mulţumesc! 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Ionel Palăr 

 
*** 

 
 
 

Adresată domnului Dragoş Nicolae Pîslaru, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 

Sprijinul extins pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii, măsuri cuprinse în pachetul legislativ ce vizează 
prime de încadrare, de instalare şi de activare 

 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 Referitor la pachetulul de măsuri adoptat de Guvernul României miercuri, 28 septembrie, cu privire la 
stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere, în mod deosebit, măsurile de schimbare a cuantumului şi 
modalităţii de acordare a primei de instalare, acordate persoanelor înregistrate ca şomeri la Agenţiile Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai 
mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă 
domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia;  
 -având în vedere definirea grupului ţintă eligibil pentru primele de mobilitate (prima de încadrare şi prima de 
instalare), astfel încât de aceste măsuri să poată beneficia toate persoanele şomere înregistrate la Agenţiile Judeţene 
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pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi care au domiciliul /reşedinţa sau îşi stabilesc noul domiciliu/reşedinţa în zonele 
prevăzute în Planul Naţional de Mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre de Guvern, la propunerea 
MMFPSPV; 
-având în vedere sublinierea că, pentru a preveni depopularea zonelor cu grad înalt de sărăcie prevăzute în Planul 
Naţional de Mobilitate, pachetul de mobilitate încurajează investitorii din zonele respective să-şi atragă personal 
calificat şi din alte zone dar şi faptul că pachetul de mobilitate va include comunităţile marginalizate cu grad 3 si 4 de 
sărăcie si respectiv arealele prioritare pentru dezvoltare asumate prin Memorandumul cu tema: dezvoltarea unor 
programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a 
locuitorilor din zonele pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană-Munţii Apuseni şi comunităţile 
marginalizate din Moldova; 
 Vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
- Există o diferenţiere în ceea ce priveşte stimularea ocupării forţei de muncă din zonele marginalizate şi zonele 
dezvoltate, în contextul în care acordarea aceluiaşi cuantum al primei de instalare şi primei de încadrare în zonele 
nemarginalizate şi zonele marginalizate ar putea stimula transferul forţei de muncă tot către zonele nemarginalizate, 
beneficiare, printre altele, ale unei infrastructuri incomparabil mai dezvoltate? 
 - Există un studiu de impact cu privire la riscul depopulării suplimentare a zonelor marginalizate, în contextul 
acordării aceluiaşi cuantum al stimulentelor pentru sprijinirea încadrării forţei de muncă neocupate?  
 Vă mulţumesc! 
 Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat  

Ionel Palăr 
 

*** 
 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene 

 
Ce programe şi axe sunt funcţionale pentru perioada 2014-2020 şi  care este situaţia accesării fondurilor 

europene în acest moment ? 
 
Domnule Ministru, 
 
Vă rog să îmi comunicaţi care anume programe şi axe sunt funcţionale în acest moment pentru perioada 

2014-2020 şi ce alte finanţări din fonduri europene vor putea fi accesate până la finele anului 2016. 
De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi care este situaţia absorbţiei fondurilor europene pentru perioada 2014-

2020 (atât ca procent cât şi ca sumă totală accesată), precum şi dacă există riscul ca anumite sume să fie pierdute, 
nefiind accesate în termen, care sunt acestea şi în cadrul căror programe se poate întâmpla acest fenomen.  

Vă mulţumesc şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Virgil Guran 

 
*** 

Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministerul Sănătăţii  
 

Situaţia cabinetelor stomatologice şcolare. 
 
 Stimate domnule Ministru, 
 
 Potrivit datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică, 70 % dintre  copiii de peste 12 ani au carii, 
iar mai bine de 90 % ajung la stomatolog cu probleme dentare avansate, adică carii netratate sau dinţi extraşi din 
această cauză, iar 4 din 10 copii cu vârsta de 13 ani au deja carii neglijate pe dinţii definitivi. 
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 De asemenea, 11% din populaţia României nu are acces la tratamente stomatologice din cauza lipsei banilor, 
în condiţiile în care din bugetul anual al CNAS sub 1% este alocat pentru domeniul medicinei dentare.  
 Trecerea medicinei şcolare în subordinea autorităilor locale prin ordonanţă de urgenţă, are drept urmare o 
situaţie alarmantă: în foarte multe 
 unităţi de învăţământ cabinetele medicale au fost desfiinţate iar medicii stomatologi aproape că au dispărut din 
instituţiile de învăţământ. 
 Având în vedere că prevenţia este cel mai eficient mijloc de luptă împotriva afecţiunilor stomatologice,  iar 
prin cabinetele stomatologice şcolare  se pot aplica măsuri de igienă orală, de profilaxie a cariilor dentare, se pot 
efectua examinări periodice ale aparatului dentar în vederea depistării semnelor clinice ale unei îmbolnăviri şi pot fi 
stabilite diagnostice şi tratamente adecvate pentru cariile dentare, aş dori să ştiu domnule Ministru, dacă aveţi în 
vedere găsirea unor soluţii menite să ajute la reînfiinţarea cabinetelor de specialitate stomatologice în cadrul unităţilor 
şcolare.  
  De asemenea aş dori să ştiu dacă  aveţi intenţia de a de interveni la CNAS pentru alocarea unui procent mai 
mare din bugetul Casei pentru serviciile stomatologice. 
 De asemenea vă rog să-mi comunicaţi dacă Ministerul Sănătăţii are în vedere finanţarea unor programe 
naţionale pentru prevenţia în bolile stomatologice pentru copiii preşcolari şi cei din ciclul primar. 
 Vă rog să-mi comunicaţi de asemenea numărul de cabinete şcolare stomatologice existente şi numărul de 
medici care lucrează efectiv în ele. 
 După cum cunoaşteţi, Organizaţia Mondială a Sănătăţii are ca obiectiv pentru anul 2025 ca doar 10% dintre 
copii să prezinte carii dentare. 
 Solicit răspuns în scris. 
 Cu deosebit respect, 
 

Deputat  
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

  
Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României 
 

 
Programul oficial de Internship al Guvernului 2016 

 
 Stimate domnule Prim-ministru, 
 
 Programul oficial de Internship al Guvernului, derulat  în perioada 22 iulie – 22 septembrie 2016, a avut ca 
obiectiv implicarea tinerilor performanţi în activităţile Guvernului, pentru dobândirea de către aceştia a experienţei şi 
cunoştinţelor practice. 
 Dincolo de activitatea zilnică în cadrul administraţiei centrale, stagiarii  recrutaţi să facă parte din acest  
Program au avut  ocazia să participe la discuţii şi mese rotunde în prezenţa unor înalţi oficiali ai statului român, 
precum şi la training-uri şi workshop-uri tematice.  
 În acest sens, vă întreb, domnule prim-ministru, câţi stagiari au beneficiat anul acesta de Programul de 
Internship şi în cadrul căror instituţii şi-au desfăşurat activitatea în această perioadă, precum şi care este strategia 
Guvernului în privinţa integrării, pe viitor, a unui număr cât mai mare de tineri performanţi în instituţiile publice ale 
administraţiei centrale şi locale? 
 Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Erland Cocei 

 
*** 
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Adresată domnului  Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării  Ştiinţifice  
 

Consumul de tutun în rândul adolescenţilor 
 
  Stimate domnule Ministru, 
 
 Studiul realizat de Agenţia Naţională Antidrog în 2015, pe un eşantion de 3.500 de elevi, arată că 51,7% 
dintre adolescenţii cu vârste de până în 16 ani au fumat cel puţin o ţigară de-a lungul vieţii. Acelaşi studiu relevă că 
30,1% dintre elevi au fumat cel puţin o dată în ultimele 30 de zile, iar 19,8% dintre minorii chestionaţi recunosc că 
fumează zilnic.  
 Conform specialiştilor, consumul de tutun în rândul adolescenţilor din România continuă să înregistreze 
valori ridicate, în 2015 acesta menţinându-se la valori similare cu cele din 2011, cu aproape 10% mai mult faţă de 
media Uniunii Europene.  
 De asemenea, studiul a mai arătat că aproximativ 23% dintre adolescenţi au fumat prima ţigară înainte să 
împlinească vârsta de 14 ani.  
 În acest context mai mult decât îngrijorător, în care fumatul este una dintre cauzele majore de îmbolnăvire şi 
mortalitate în întreaga lume, vă întreb, domnule ministru, ce campanii de informare în rândul elevilor a desfăşurat 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării  Ştiinţifice de la începutul anului 2016,, la nivel naţional, precum şi la 
nivelul judeţului Buzău? 
 Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Erland Cocei 

 
*** 

Adresată domnului Dragoş Nicolae Pîslaru, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  
   

Programe de implicare a persoanelor vârstnice în activităţi sociale sau profesionale 
   
 Stimate domnule Ministru, 
 
  În fiecare an, la data de 1 octombrie, în întreaga lume sunt sărbătorite persoanele vârstnice,  anul acesta 
împlinindu-se 26 de ani de la prima celebrare a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. 
 În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca zi internaţională a 
persoanelor în vârstă, iar pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 46/91 cu titlul 
“Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câştigaţi”. 
Aceste principii vorbesc despre dreptul persoanelor vârstnice la hrană, la condiţii de locuit şi îngrijire medicală, 
libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de a participa la activităţi 
sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei. 
 Potrivit aprecierilor Eurostat, aproape o treime din cetăţenii Uniunii Europene vor avea vârsta de peste 65 de 
ani până în 2050. În România, persoanele în vârstă de 60 de ani şi peste, reprezentau, în 1990, 10,3% din totalul 
populaţiei, în 2000—18,7%, în 2003—19,9%, iar pentru anul 2030 se preconizează un procent de 12,9%. 
 În acest context, vă întreb, domnule ministru, ce programe sau oportunităţi de implicare a persoanelor 
vârstnice în activităţi sociale sau profesionale sunt dezvoltate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice la nivel naţional, precum şi la nivelul judeţului Buzău? 
 Solicit răspuns scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Erland Cocei 




