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I.SINTEZA LEGISLATIV Ă 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor  
(săptămâna 13 – 17 martie 2017) 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 13 martie 
 
 

Dezbaterile politice de la Camera Deputaților, de luni, 13 martie, din cadrul “Orei prim-ministrului”, au avut 
ca temă “Efectele guvernării netransparente – OUG 6/2017 și OUG 9/2017”. Ambele acte normative fac referiri 
concrete la măsuri bugetare și finanțele publice. Detalii asupra temei în dezbatere a oferit doamna deputat Raluca 
Turcan (Grupul parlamentar al PNL). 
 La dezbateri, solicitate de Grupul parlamentar liberal din Camera Deputaților, au participat:  Marius 
Constantin Budăi (Grupul parlamentar al PSD), Raluca Turcan (Grupul parlamentar al PNL), Claudiu Gavril Năsui 
(Grupul parlamentar al USR), Szabo Odon (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Vosganian (Grupul parlamentar 
al ALDE) și Petru Movilă (Grupul parlamentar al PMP). 

Punctul de vedere al Executivului a fost prezentat de prim-ministrul Sorin Grindeanu. 
 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți,  14 martie 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 14 martie, prin vot final, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 452/2016) – lege ordinară, 269 voturi 
pentru 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 503/2016) – lege ordinară, 250 voturi 
pentru, 22 împotrivă, 2 abţineri 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 508/2016) – lege ordinară, 276 
voturi pentru 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea 
Autorităţii pentru Reformă Feroviară (PL-x 109/2017) – lege ordinară, 274 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. 
(PL-x 111/2017) – lege ordinară, 271 voturi pentru 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul 
agricol (PL-x 99/2015) – lege ordinară, 270 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală (PL-x 462/2016) – lege ordinară, 264 voturi pentru, 5 
împotrivă, 5 abţineri 

8. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de 
sărbătoare naţională (PL-x 695/2015) – lege ordinară, 260 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abţineri 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice (PL-x 519/2016) – lege ordinară, 271 voturi pentru, 2 abţineri 
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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 9/2017) – 
lege organică, 271 voturi pentru, 2 abţineri 

 
În aceeaşi zi, deputaţii au retrimis comisiilor sesizate în fond, în vederea reanalizării şi redactării de rapoarte 

suplimentare, un număr de 7 proiecte de lege şi propuneri legislative, după cum urmează: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil (PL-x 317/2016) - lege ordinară  
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator (Pl-x 144/2015) - lege ordinară 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor 

bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România (Pl-x 292/2013) - lege organică 
4. Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii 

de soluţionare a petiţiilor (Pl-x 521/2014) - lege ordinară  
5. Propunerea legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (Pl-x 489/2015) -lege organică 
6. Proiectul de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir (PL-x 

185/2015) - lege ordinară  
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 518/2016) - lege ordinară  
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă 
la Camera Deputaților 

 
Sesiunea  februarie – iunie 2017* 

(Situaţia cuprinde datele la 17 martie 2017) 
 

 
 

Totalul ini ţiativelor legislative 953 

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793 

– înregistrate în luna ianuarie 2017 6 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017 154 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 182 

202 

– votate  
 

198  
             din care: - înaintate la Senat      17 

                            - în procedura de promulgare 37 

                            - promulgate** 9 

                            - respinse definitiv 135 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

– la vot final 2 

2) Se află în proces legislativ 753 
a) pe ordinea de zi 135 

b) la comisii  
 

600 

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 

4 

3) Iniţiative clasate 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor  8 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 8 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor  

Şedinţele din zilele de luni, 13 şi marţi, 14 martie 2017 
 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 124  
        din care: - în dezbatere 122 
                       - la vot final 2 
  
Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          9               
12        

   - votate 10 
            din care:  - la Senat   1 
                            - la promulgare   9 
                            - respinse definitiv   0 
   - la vot final 2 
  
Retrimise la comisii 7 
 
 
 
 
     ▪ Cele 10 iniţiative legislative votate privesc: 
                  7 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                     din care: 
               6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                         1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului         
                  3 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor   
(săptămâna 13 – 17 martie 2017) 

 
 
 

 
 

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

1.  PL-x 452/2016 -  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

2.  PL-x 503/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

3.  PL-x 508/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2016 privind 
stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

4.  PL-x 109/2017 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea 
Autorităţii de Reformă Feroviară 
  

5.  PL-x 111/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 privind 
instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei 
Naţionale a Uraniului - S.A.  
 

6.  PL-x 99/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind 
registrul agricol  
 

7.  PL-x 462/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală  
 

8.  PL-x 695/2015 –  Lege pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca 
zi de sărbătoare naţională 
 

9.  PL-x 519/2016 -  Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice  

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

1. PL-x 9/2017 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2016 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a 
Ministerului Afacerilor Interne  
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E.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 
( la data de 17 martie 2017 ) 

 

 
 

I.  În perioada   13  – 17 martie 2017  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 33 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 24 avize. 

 

Cele 33 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

16    
17 

 
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:                     

6  
2     

25 
0    

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 600 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 93 pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                            
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  157  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 138 

♦ rapoarte suplimentare 13 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 6 

TOTAL     157 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  13 - 17 martie 2017 

 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.467/2014 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

08.03.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(111/R din 13.03.2017) 

2 

 

 

 

 

 

PLx.58/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 

pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind 

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a 

sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 

achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii 

tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 

tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la 

medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi 

tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru 

perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundaţia 

Romanian Angel Appeal – raport comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

22.02.2017 
Raport de adoptare 

(120/R din 14.03.2017) 

3 

 

 

PLx.119/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al 

persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 

eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv 

din municipiul Bucuresti - raport comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

01.03.2017 
Raport de adoptare 

(121/R din 14.03.2017) 

4 

 

Plx.723/2015 
Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de 

susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 

3 parlam. 

respinsă 

de Senat 

15.03.2017 
Raport de respingere 

(127/R din 16.03.2017) 

5 

 

Plx.64/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 

noroc 

14 parlam. 

respinsă 

de Senat 

15.03.2017 
Raport de respingere 

(128/R din 16.03.2017) 



6 

 

Plx.344/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

16 parlam. 

respinsă 

de Senat 

08.03.2017 
Raport de respingere 

(129/R din 16.03.2017) 

7 

 

Plx.345/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din 

Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare 

1 parlam. 

respinsă 

de Senat 

08.03.2017 
Raport de respingere 

(130/R din 16.03.2017) 

8 

 

PLx.397/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 

1 parlam. 

adoptat de 

Senat 

08.03.2017 
Raport de respingere 

(131/R din 16.03.2017) 

9 

 

 

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 

15.03.2017 
Raport de adoptare 

(132/R din 16.03.2017) 

10 

 

 

PLx.136/2017 

Proiect de 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 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

15.03.2017 
Raport de adoptare 

(133/R din 16.03.2017) 

11 

 

 

PLx.154/2017 

Proiect de 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 

Guvern  15.03.2017 
Raport de adoptare 

(134/R din 16.03.2017) 

12 

 

 

Plx.56/2017 

Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare – raport comun cu comisia pentru 

administrație 

8 parlam. 

adoptat de 

Senat 

15.03.2017 
Raport de respingere 

(137/R din 16.03.2017) 

13 

 

PLx.534/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare – raport 

comun cu comisia pentru administrație 

12 parlam. 

adoptat de 

Senat 

15.02.2017 
Raport de respingere 

(138/R din 16.03.2017) 

 

II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 



Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.103/2017 Propunere legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele 

comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire 

12 parlam. 

respinsă 

de Senat 

07.03.2017 
Raport de respingere 

(112/R din 13.03.2017) 

2 

 

PLx.80/2017 

Proiect de Lege pentru mdificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a 

clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie 

guvernamentală – raport comun cu comisia pentru administrație 

2 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 
Raport de respingere 

(126/R din 16.03.2017) 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

PLx.371/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de 

plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 

modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în agricultură 

6 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(122/R din 14.03.2017) 

2 

 

PLx.535/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi 

referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri – raport comun 

cu comisia juridică 

3 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 
Raport de respingere 

(136/R din 16.03.2017) 

 

IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.97/2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua 

Ziaristului Român" – raport comun cu comisia pentru cultură 

10 parlam. 

respinsă 

de Senat 

07.03.2017 

Raport de adoptare 

(343/RS din 

13.03.2017) 

2 

 

PLx.528/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei - 

raport comun cu comisia pentru cultură  

27 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(113/R din 13.03.2017) 



3 

 

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 

14.03.2017 
Raport de adoptare 

(125/R din 16.03.2017) 

4 

 

PLx.80/2017 

Proiect de Lege pentru mdificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a 

clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie 

guvernamentală – raport comun cu comisia pentru industrii 

2 parlam. 

adoptat de 

Senat 

21.02.2017 
Raport de respingere 

(126/R din 16.03.2017) 

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 

14.03.2017 

Raport de respingere 

(403/RS din 

16.03.2017) 

6 

 

PLx.348/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(135/R din 16.03.2017) 

7 

 

PLx.93/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 

pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a 

activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(255/RS din 

16.03.2017) 

8 

 

 

Plx.56/2017 

Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare – raport comun cu comisia pentru 

buget 

8 parlam. 

adoptat de 

Senat 

21.02.2017 
Raport de respingere 

(137/R din 16.03.2017) 

9 

 

PLx.534/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare – raport 

comun cu comisia pentru buget 

12 parlam. 

adoptat de 

Senat 

21.02.2017 
Raport de respingere 

(138/R din 16.03.2017) 

 

V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.519/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

1 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(115/R din 13.03.2017) 



2 

 

Plx.164/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 

din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 

18 parlam. 

adoptat de 

Senat 

28.02.2017 
Raport de respingere 

(116/R din 14.03.2017) 

3 

 

PLx.697/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea 

nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 

din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 

33 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 
Raport de respingere 

(117/R din 14.03.2017) 

4 

 

PLx.785/2015

/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea 

art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 

1 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 
Raport de respingere 

(118/R din 14.03.2017) 

5 

 

Plx.13/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din 

Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 

servicii transnaţionale 

3 parlam. 

respinsă 

de Senat 

07.03.2017 
Raport de respingere 

(119/R din 14.03.2017) 

 

VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

PLx.58/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 

pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind 

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a 

sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 

achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii 

tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 

tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la 

medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi 

tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru 

perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundaţia 

Romanian Angel Appeal – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 
Raport de adoptare 

(120/R din 14.03.2017) 

2 

 

 

PLx.119/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al 

persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 

eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv 

din municipiul Bucuresti - raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 
Raport de adoptare 

(121/R din 14.03.2017) 

 

 

 



VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 
55 parlam.  07.03.2017 

Raport de respingere 

(123/R din 14.03.2017) 

2 

 

PLx.28/2017 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi 

sportului nr.69/2000 

Guvern 

adoptat de 

Senat  

28.02.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(124/R din 14.03.2017) 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.97/2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua 

Ziaristului Român" – raport comun cu comisia pentru administrație 

10 parlam. 

respinsă 

de Senat 

14.02.2017 

Raport de adoptare 

(343/RS din 

13.03.2017) 

2 

 

PLx.528/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei - 

raport comun cu comisia pentru administrație  

27 parlam. 

adoptat de 

Senat 

21.02.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(113/R din 13.03.2017) 

 

IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.127/2017 Propunere legislativă (iniţiativă cetăţenească) privind revizuirea 

Constituţiei României 
cetățeni 07.02.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(114/R din 13.03.2017) 

2 

 

PLx.348/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari – raport comun cu comisia pentru administrație 

1 parlam. 

adoptat de 

Senat 

22.11.2016 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(135/R din 16.03.2017) 



3 

 

PLx.535/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi 

referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri – raport comun 

cu comisia pentru agricultură 

3 parlam. 

adoptat de 

Senat 

22.11.2016 
Raport de respingere 

(136/R din 16.03.2017) 

4 

 

PLx.93/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 

pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a 

activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative – raport comun cu comisia pentru 

administrație 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

01.11.2016 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(255/RS din 

16.03.2017) 

5 

 

PLx.10/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Guvern 14.03.2017 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(55/RS din 16.03.2017) 

 

X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.231/2016 
Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua 

Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua 

Partizanilor Anticomunişti 

4 parlam. 

adoptat de 

Senat 

07.03.2017 

Raport de respingere 

(311/RS din 

13.03.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Na ţional Liberal  

 
 

 
� Declarații politice 

 
La muncă, nu la întins mâna! 

 
Una din cele mai mari probleme ale angajatorilor din România, indiferent de mărimea firmei lor, este să-și 

găsească muncitori calificați sau oameni dornici să se califice la locul de muncă. Această problemă o au și micile 
gospodării de la țară care caută persoane apte de muncă, dispuse să le ajute în gospodărie sau la muncile agricole. 
Asta se întâmplă pentru că mulți din cei care nu au plecat în străinătate să lucreze preferă să stea pe ajutoare sociale 
decât să muncească. Ba mai mult, angajatorii au probleme cu legislația muncii care îngrădește dreptul angajaților de a 
presta ore suplimentare în weekend, dacă nevoia de a onora o comandă urgentă o impune, pentru că nu pot respecta 
prevederile unui Cod al muncii inflexibil și neadaptat cerințelor actuale.  

Este nevoie ca legislația muncii să se flexibilizeze, modernizându-se și înțelegând provocările mediului 
privat care trebuie să-și păstreze competitivitatea în fața concurenței din străinătate, care beneficiază de înlesniri și 
adaptări ale Codului muncii la nevoile concrete.  

Având în vedere faptul că prosperitatea generală este un rezultat nemijlocit al producției și că România are de 
recuperat mult în ceea ce privește nivelul de trai, este nevoie de stimularea muncii printr-o regândire a sistemului de 
ajutoare sociale, astfel încât, ele să fie acordate doar celor care au adevărat nevoie de ele, celor care se află în 
incapacitate temporară sau permanentă de a munci. Munca cinstită, nu doar că dă un sentiment de semnificație și 
valoare omului, dar îl ajută și să contribuie la bunăstarea proprie și generală. 

Vă invit, deci, să sprijinim școlile de meserii, să încurajăm tinerii să muncească, să sprijinim acțiunile de 
reconversie profesională, acolo unde e cazul, să sprijinim antreprenoriatul cu măsuri concrete și să dăm ajutoare 
sociale doar celor care nu pot munci, nu celor care au ajuns deja dependenți de ele, dar nu oferă nimic în schimb. 
Chiar dacă Ministerul Muncii și Justiției Sociale are cel mai mare buget, respectiv 9,6% din PIB, acești bani nu 
trebuie risipiți sau acordați în mod discreționar, în schimbul voturilor, pentru că, pe termen lung, acest lucru aduce 
mari deservicii României.   
 Vă solicit, dragi colegi, să susțineți modificarea Codului muncii, care va duce la flexibilizarea și la adaptarea 
lui la condițiile din realitatea mediului economic. Haideți să stimulăm munca și să-i lăsăm pe cei care vor să 
muncească  să o facă atunci când li se cere acest lucru pentru că altfel, ne vor pleca copiii din țară, acolo unde pot 
munci și pot câștiga în funcție de efortul depus.  

 
 

Deputat 
Florica Cherecheș 

 
*** 
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Declaraţie politică 
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
PSD este nociv pentru România.  
 Politica din România este arta de a spune lucruri puține în vorbe multe. Lumea vrea lucruri multe în vorbe 
puţine.  

Iată, aceste vorbe puţine sintetizează situaţia politică din România de azi.  
 
 

Deputat 
Pavel Popescu 

 
*** 

 
 

Rezistați încă 4 ani! 
 
 

 În urmă cu o săptămână vă supuneam atenției cele două cazuri de decese din spitalele din România din cauza 
infecțiilor nosocomiale. Știe toată lumea că nu au fost singurele decese. Am avertizat atunci despre superbacteriile 
care au devenit rezistente la antibioticele uzuale si despre necesitatea implementării unui plan național de luptă contra 
infecțiilor nosocomiale. 
 Cu toate acestea, deși avem spitale în care nu există condiții igienico-sanitare corespunzătoare, ministrul 
sănătății a considerat că trebuie să adopte un ordin, nr.146/2017, care prevede ca „pentru unitățile sanitare cu paturi, a 
căror conformare necesita activități complexe și investiții majore, se va elabora un program-cadru de conformare 
pentru o perioadă care nu poate depăși data de 31 decembrie 2020 și un program operațional pentru anul în curs”. 
 Acest ordin modifică un ordin dat în anul 2009, ordinul 1030, și conform acestuia spitalele aveau răgaz de 5 
ani pentru marea curățenie. Termenul a tot fost mutat, ultima oară de ministrul Vad Voiculescu până la finalul anului 
2017. 
 Actualul ministru, Florian Bodog, a considerat că mai trebuie să așteptăm încă 4 ani până la îndeplinirea 
planurilor de conformare pentru 124 de spitale, astfel încât să fie respectate procedurile de reglementare sanitară. 
 Cu acest ordin nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să „rezistam” în fața invaziei microbilor, întrucât mai 
avem de așteptat 4 ani până se va da cu var în spitale, până vor fi puse grupuri sanitare noi, până vor fi reparate 
chiuvetele, până se va da cu dezinfectant! 
 Mă întreb oare în acești 4 ani ce vor urma, cine va fi responsabil pentru decesele produse din cauza infecțiilor 
nosocomiale? 
 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

 
*** 
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Prea multe cruci pe acostamentul şoselelor României! 
 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,   
 

Aprobată de Executiv, în toamna anului trecut, Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră îşi asuma ca 
deziderat principal pentru perioada 2016-2020 reducerea cu 50% a numărului de decese produse în accidente rutiere, 
prin raportare la anul de referinţă 2010. 

Această iniţiativă nu era deloc întâmplătoare: în acelaşi an de referinţă, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a 
dedicat deceniul 2011-2020 Acţiunii în Siguranţă Rutieră, în timp ce Comisia Europeană recomanda statelor UE 
crearea în acelaşi interval temporal a unui spațiu european de siguranță rutieră guvernat de imperativul aceluiaşi 
indicator al înjumătăţirii numărului de victime de pe şosele. 
 Conform unei statistici deloc încurajatoare, diseminată de Consiliul European pentru Siguranţa 
Transporturilor în anul 2015, România contraperformează sistematic încă de la debutul Deceniului Acţiunii în 
Siguranţa Rutieră, ceea ce pune sub semnul incertitudinii atingerea generosului obiectiv asumat şi de către ţara 
noastră. 
 Astfel, dacă în primii ani ai ambiţiosului Deceniu, numărul deceselor înregistrate în accidentele rutiere în 
România s-a redus de la 2377, în anul 2010, la 1818, în anul 2014, în ultimii doi ani asistăm la o nouă escaladare a 
acestei triste performanţe, soldată cu nu mai puţin de 1893 decese, în anul 2015, respectiv cu peste 1900, în cursul 
anului trecut.  
 În aceste condiţii, înjumătăţirea numărului de decese din accidente rutiere în anul 2020, prin limitarea acestui 
indicator la maximum 1188 de victime, faţă de 2377, în anul 2010, pare un obiectiv tot mai îndepărtat. 
 Desigur, adoptarea de către Guvern a Strategiei pentru siguranță rutieră a cogenerat o paletă de direcţii de 
acțiune, de la eficientizarea coordonării instituționale până la îmbunătățirea legislației și a controlului respectării 
legilor în domeniu şi, nu în ultimul rând, a siguranței infrastructurii rutiere dar, mai ales,  a siguranței vehiculelor. 
 Cu toate acestea, în circumstanţele în care numărul persoanelor decedate anual pe şosele în România se 
apropie de 100 la un milion de locuitori, reprezentând aproape dublul mediei europene a acestui indicator, direcţiile 
de acţiune trebuie ridicate la rang de decalog. 
Eforturile instituţionale este necesar să fie focalizate în direcţia aplicării stricte a legislaţiei, dar şi a sensibilizării în 
acest sens a cetăţenilor, fie ei participanţi activi sau pasivi la trafic. 
În acest context, se impune decretarea toleranţei zero faţă de orice abatere de la legislaţia rutieră în vigoare, începând 
cu banala amnezie a cuplării centurii de siguranţă sau nevinovata utilizare a telefonului mobil în trafic şi până la 
încălcarea liniilor continue din faţa Palatului Victoria chiar de către unii membri ai Executivului, sau depăşirea 
vitezei maxime admise în localităţi sau în afara acestora. 
E prea mare numărul de cruci de pe acostamentul şoselelor României ca să-i mai sancţionăm doar prin mustrare 
mediatică pe toţi contravenienţii şi infractorii rutieri care au ajuns să-şi dispute recorduri de viteză pe puţinele 
sectoare de autostradă funcţionale, în timp ce agenţii poliţiei rutiere se complac în postura de simpli spectatori sau, 
uneori, arbitri... 
Vă mulţumesc!  

 
 

Deputat 
Găvril ă Ghilea 

 
 

*** 
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Efectele adverse ale creșterilor salariale 

 
 Domnule preşedinte,  
 Doamnelor şi domnilor colegi, 
 

În prezent, România se îndreaptă într-o direcție extrem de periculoasă datorită politicilor economice de un 
populism violent, asumate de guvernul PSD-ALDE. 

Reprezentanții mediului de afaceri își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că legea salarizării unitare, 
promovată de către Ministerul Muncii, este lipsită de o minimă viziune asupra efectelor economice pe termen mediu și 
lung. Antreprenorii activează deja pe o piață a muncii dificilă, în care cu greu reușesc să-și păstreze angajații. Piedicile 
suplimentare și regulile schimbate în timpul jocului de către actualul guvern fiind ultimul lucru de care ar fi avut nevoie.  

Ministrul Muncii creează haos, prin măsurile pe care le propune, atât în sistemul public, cât și în cel privat. 
Poate după ce însumează veniturile încasate la buget în ultimele luni, va reuși să explice cum bugetul României suportă 
presiunea cheltuielilor salariale din sectorul public, în defavoarea investițiilor. 

Pe lângă onorarea unor promisiuni electorale, guvernul Grindeanu motivează creșterea salariilor cu încasări 
potențiale mai mari la buget. Dar nu știe că investitorii, la asemenea măsuri, pot să ia decizia să-și mute afacerile în altă 
țară, cum deja au început. Iar, în loc de încasări la buget, vom avea cheltuieli cu șomajul și alte costuri sociale.  

Doamnă ministru, cine credeți că va ține în viață economia, sistemele administrative, bugetele de orice fel și 
cine va plăti factura acestor măsuri? Răspunsul e simplu: mediul privat. În acest context, antreprenorii, pe bună dreptate, 
se întreabă: Cum are grijă actuala guvernare de soarta plătitorilor de taxe din România, din ai căror bani se vor acoperi 
toate acțiunile populiste? 
 Vă mulţumesc!  
 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

 
*** 

 
 
 

� Întreb ări 
 
Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc,  Ministrul Transporturilor 
   
 

Drumurile expres: Paşcani – Suceava şi Suceava - Siret 
 

Domnule ministru, 
 În Programul de Guvernare pe baza căruia a fost învestit Guvernul condus de către domnul Sorin Grindeanu, 
se prevede la capitolul „Transporturi rutiere” angajamentul pentru „Dezvoltarea regională echilibrată, eliminarea 
decalajelor, un sistem eficient de gestionare și întreținere a tuturor drumurilor naționale sunt esențiale pentru 
dezvoltarea transportului rutier”. De asemenea, în acelaşi capitol sunt enumerate extrem de generos o listă de 
obiective de investiţii, care vor fi continuate sau demarate, a căror realizare ar presupune însă un efort financiar mai 
mare decât bugetul României pentru următorii patru-cinci ani, ceea ce arată nerealismul asumării acestor obiective. 
Între investiţiile înscrise în Programul de Guvernare 2017-2020, se află şi două drumuri expres de o importanţă 
deosebită pentru Regiunea de Nord-Est a României, care ar facilita şi asigura o legătură mult mai rapidă între 
Bucovina şi Capitala României. Mă refer la drumul expres Pașcani – Suceava, investiţie cu o valoare estimată la 
289,99 mil. euro şi la drumul expres Suceava – Siret cu o valoare estimată la 196,20 mil. euro. În privinţa surselor de 
finanţare a realizării acestor obiective sunt enumerate sec, fără certitudine două surse: FEN+BS – adică fonduri 
externe nerambursabile şi/sau bugetul de stat. Constatând faptul că la nivelul CNAIR nu există nici un fel de demers 
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concret în vederea demarării procedurilor specifice pentru realizarea acestor investiţii, vă rog să-mi permiteţi, 
domnule Ministru, să vă solicit următoarele precizări: 

- cele două investiţii enunţate mai sunt se află între priorităţile investiţionale, începând cu anul 2017, sau au 
fost menţionate în Programul dumneavoastră de Guvernare doar ca să amăgească populaţia din această 
regiune că atenţia investiţională a noului guvern se va orienta şi către Bucovina? 

- dacă anticipaţi să demaraţi aceste investiţii, vă rog să precizaţi dacă aţi identificat şi sursa de finanţare, în 
condiţiile în care autoritatea de management sectorială necesară accesării fondurilor externe nerambursabile 
(AM POIM) nu este încă acreditată, iar bugetul de stat nu va putea susţine o astfel de investiţie, în condiţiile 
unor venituri bugetare dezastruoase pe lunile ianuarie-februarie 2017? 

- care este angajamentul dumneavoastră ferm, ca ministru, ca parte a unui guvern politic, în legătură cu 
termenele pentru demararea celor două investiţii, respectiv finalizarea acestora? Precizez că solicit 
angajamentul dumneavoastră, personal, nu termene nerealiste propuse şi neasumate de nimeni în documente 
de tipul MasterPlanului General pentru Transporturi.  

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor Publice 

 
Măsuri pentru întărirea rolului ANAF 

 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Având în vedere faptul că, pe de o parte, atât dumneavoastră cât și premierul Sorin Grindeanu ați anunțat 
public că doriți o reformă structurală a ANAF, care să conducă la o îmbunătățire, chiar din acest an, a ritmului de 
colectare, iar pe de altă parte, ați anunțat recent o serie de măsuri, cum sunt: reducerea sporurilor inspectorilor 
antifraudă de la 25% la 5%, precum și înghețarea promovărilor și a angajărilor în sistem, vă întreb, domnule ministru, 
ce strategie pe termen scurt aveți cu privire la întărirea rolului ANAF și al reducerii evaziunii fiscale, ținând cont de 
faptul că măsuri de acest tip, cum sunt cele mai sus menționate, sunt în antiteză cu acest deziderat. 
 
 Solicit răspuns scris. 
  

Deputat  
Bogdan-Iulian Huțucă 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Bogdan Despescu, Chestor principal de poliţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române 
 

Dinamica deceselor din accidentele rutiere 
 
 Stimate domnule Inspector General, 
 

Prin Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră, aprobată în urmă cu câteva luni de Guvern, era asumat ca 
deziderat general pentru perioada 2016-2020 reducerea cu 50% a numărului de decese produse în accidente rutiere, 
prin raportare la anul de referinţă 2010. 
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Cu toate acestea, deşi în primii ani de după intervalul de referinţă, numărul deceselor înregistrate în 
accidentele rutiere în România s-a redus de la 2377, în anul 2010, la 1818, în anul 2014, în ultimii doi ani asistăm la 
o nouă escaladare a acestei triste performanţe, soldată cu nu mai puţin de 1893 decese, în anul 2015, respectiv cu 
peste 1900, în cursul anului trecut.  

În aceste condiţii, înjumătăţirea numărului de decese din accidente rutiere în anul 2020, prin limitarea acestui 
indicator la maximum 1188 de victime, faţă de 2377, în anul 2010, pare un obiectiv tot mai îndepărtat. 

Din aceste considerente, vă rog să precizaţi direcţiile de acţiune pe care le veţi impune astfel încât numărul 
persoanelor decedate anual pe şosele, care în România se apropie în prezent de 100 la un milion de locuitori, 
reprezentând aproape dublul mediei europene a acestui indicator, să scadă în următorii trei ani la jumătate faţă de 
nivelul înregistrat în anul 2010. 
 Solicit răspuns scris. 
  

Deputat  
Găvril ă Ghilea 

 
*** 

                                                                                   
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
Măsuri urgente privind respectarea Legii cu privire la alimentația sănătoasă în școli și în apropierea acestora 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Vă semnalez faptul că, deși în România este în vigoare Legea nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie 
sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, prevederile acesteia nu se respectă din păcate,  în foarte multe 
școli din țară și în proximitatea acestora, fiind întâlnite foarte des cazuri de abateri de la reglementările privind 
vânzarea de produse nerecomandate copiilor, conform prevederilor Legii mai sus menționate și a Ordinului 
ministrului Sănătății 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a 
principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți. 
 Mai mult decât atât, medicii specialişti în boli de nutriţie atrag atenţia asupra faptului că un consum 
îndelungat de alimente de tip fast food, dar mai ales a sucurilor carbogazoase, precum și a altor alimente 
nesănătnoase de către copii și adolescenți, prezintă un risc major de obezitate şi diabet de tip II, studiile recente 
arătând că România se află deja într-o situație dramatică din acest punct de vedere, ocupând al doilea loc în Europa la 
cele mai multe cazuri de obezitate infantilă. 

Ținând cont de cele mai sus precizate, vă rog, domnule ministru, să-mi menționați ce măsuri urgente aveți în 
vedere pentru înlăturarea acestor nereguli și pentru respectarea întocmai a prevederilor legale privind alimentația 
sănătoasă în unitățile de învățământ și în proximitatea acestora. 
 Solicit răspuns scris. 
  

Deputat  
Florin Roman 

 
 

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

Informa ţii privind structura contractelor de muncă  
din sectorul privat 

 
Doamnă ministru , 
 

 În condiţiile în care una dintre priorităţile dumneavoastră este reprezentată de elaborarea şi adoptarea unei 
noi legi a salarizării unitare în sistemul public, vă informez pe această cale că, pentru mine, ca parlamentar, unul 
dintre obiectivele principale ale mandatului de parlamentar este să sprijin mediul privat pentru ca acesta să poată 
oferi locuri de muncă mai multe, mai bine plătite şi oficializate în contracte de muncă supuse fiscalizării. 
 În acest sens, în calitate de ministru al Muncii şi Justiţiei Sociale, vă solicit următoarele date privind 
contractele de muncă din sectorul privat, structura lor şi volumul de muncă prestat, deoarece datele oferite de 
Eurostat nu îmi sunt suficiente în fundamentarea unor propuneri legislative. Aşadar, vă rog să transmiteţi prin 
intermediul acestui instrument de control parlamentar, următoarele date: 

- numărul de contracte de muncă cu normă întreagă, la nivel naţional, exclusiv pentru angajaţii din sectorul 
privat. 

- numărul de contracte de muncă cu normă parţială, la nivel naţional, exclusiv pentru angajaţii din sectorul 
privat. 

- numărul de ore suplimentare raportate şi plătite lunar de angajatori în anul 2016, la nivel naţional, exclusiv 
pentru angajaţii cu normă întreagă din sectorul privat. Precizez că Eurostat plasează România pe locul nr. 17, 
cu un volum de muncă săptămânal de 41,1 ore, ceea ce ar coincide cu un volum de muncă suplimentară mic, 
cuprins între 10%-15% faţă de maximum permis de Codul muncii. 

- numărul de ore suplimentare raportate şi plătite de angajatori, la nivel naţional, exclusiv pentru angajaţii cu 
normă parţială din sectorul privat. 

- numărul de angajaţi din sectorul privat, cu normă întreagă, la nivel naţional, încadraţi la nivelul salariului 
minim brut în plată pe economie. 

- nivelul încasărilor bugetare (contribuţii de asigurări sociale) pentru munca suplimentară efectuată de 
angajaţii din sectorul public.  
 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Claudiu-Vasile Răcuci 

 
 

***  
 
Adresată Domnului Pavel Năstase,  ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Învăţământul profesional şi deficitul acut 

de forţă de muncă bine calificată 
 

Domnule ministru, 
 
Am observat faptul că în activitatea dumneavoastră v-aţi făcut deja remarcat cu o serie de măsuri legate de 

învăţământul primar - revizuirea manualelor pentru clasele I-IV, manuale abia aprobate, precum şi eliminarea 
evaluărilor naţionale de la clasele a II-a şi a IV-a – iniţiative care nu şi-au aşteptat prea multă vreme criticile. Va fi 
interesant de văzut dacă revizuirea manualelor va conduce, din nou, la demararea noului an şcolar cu băncile goale, 
fără manuale. 
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Din păcate, în perioada trecută de la învestitura dumneavoastră aş fi aşteptat, mai degrabă, soluţii reale la 
deficitul acut de forţă de muncă bine calificată cu care se confruntă agenţii economici din România, ca urmare a 
desfiinţării şcolilor de arte şi meserii, în anul 2009, sub mandatul doamnei Ecaterina Andronescu.  

În acelaşi sens, aş fi aşteptat soluţii reale la problema sutelor de mii de absolvenţi de liceu care nu au 
promovat examenul de bacalaureat, în perioada de după anul 2011, iar acest lucru îi împiedică să se specializeze mai 
departe în diferite meserii care solicită un grad înalt de specializare. Ca să înţelegeţi de ce preocuparea mea este pe 
deplin justificată, vă aduc argumentul unor agenţi economici din Vestul României, care, negăsind forţă de muncă în 
România, mai precis electricieni, sunt constrânşi să recruteze lucrători specializaţi din Serbia şi Bulgaria. Mai mult, 
din cauza unor prevederi ale dreptului comunitar, recrutarea unor lucrători din afara Uniunii Europene comportă 
costuri superioare cu forţa de muncă pentru agenţii economici din România. Faţă de această situaţie, cu impact 
economic şi social important asupra întregii ţări, vă solicit, domnule Ministru, următoarele precizări: 

- care este cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional pe care o propuneţi sau deja aţi stabilit-o 
pentru anul şcolar 2017/2018? 

- cum sunt structurate, pe specializări aceste cifre şi dacă în dimensionarea lor aţi avut consultări şi cu 
reprezentanţii mediului de afaceri în vederea unei sincronizări între oferta educaţională şi cererea de forţă 
de muncă din piaţă? Nu este o noutate că şcolile profesionale califică în continuare în meserii care nu mai 
sunt cerute pe piaţă. 

- care sunt soluţiile preconizate, pentru specializarea sutelor de mii de absolvenţi de liceu care nu au 
promovat bacalaureatul, dar care pot fi calificaţi pentru meserii cu grad înalt de specializare? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 
 

Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 
Plata taxei la podul peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă reprezintă o taxă discriminatorie pentru locuitorii și 

firmele din Dobrogrea 
 

 Stimate domnule ministru, 
 Atât constănțenii, cât și ceilalți locuitori din județele Ialomița și Tulcea, care sunt nevoiți să circule aproape 
zilnic pe autostrada A2 pentru a ieși/intra în localitățile de reședință, dar și firmele înregistrate în cele trei județe 
menționate sunt practic discriminați față de restul țării, prin cheltuielile pe care le au în plus, prin obligativitatea plății 
taxei la podul peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă. 
 Ținând cont de faptul că în alte zone ale țării riveranii nu plătesc taxe de pod ori de câte ori intră/ies din 
localitățile lor de reședință – fie că vorbim de persoanele fizice, fie de cele juridice -, vă rog, domnule ministru, să-mi 
precizați ce măsuri aveți în vedere, în perioada următoare, pentru eliminarea acestei taxe discriminatorii, cum este cea 
care se plătește în mod obligatoriu la podul peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă. 
 Solicit răspuns scris. 
  

Deputat  
Aurel-Robert Boroianu 

 
*** 
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Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
 

Ministerul reduce șansele de supraviețuire a copiilor bolnavi de cancer 
 

Domnule ministru, 
De aproape o lună, la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria din Iaşi lipsesc trei medicamente pentru afecţiunile 

oncologice, chiar dacă sunt parte a Programului National de Oncologie. În disperare, părinții copiilor bolnavi de 
cancer sunt nevoiți să cumpere medicamentele din străinătate pentru a le asigura continuitatea tratamentului. Dar, 
prețurile și eforturile, de multe ori, le depășesc posibilitățile. Mai mult, potrivit medicilor, nici nu există înlocuitori 
pentru aceste medicamente. Astfel, viața copiilor este și mai mult amenințată, din cauza tratamentelor incomplete și 
inadecvate. 

În calitate de ministru, ați admis public faptul că aceasta nu este o problemă izolată, a Spitalului de Pediatrie 
Sf. Maria din Iaşi, ci una la nivel naţional. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți oficial și responsabil la următoarele întrebări: 
• De ce în fiecare an se ajunge în situația lipsei medicamentelor oncologice, în condițiile în care problema se 

cunoaște și este semnalată de mult timp?  
• Când și cum veți asigura continuitatea tratamentului copiilor bolnavi de cancer?  
• Ce măsuri aveți în vedere pentru a elimina cauza lipsei repetate a medicamentelor oncologice?  
• Cine îşi va asuma răspunderea dacă acești copii nu vor supravieţui, din cauza tratamentului inadecvat?  
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
 

*** 
 
Adresată domnului Marius-Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și  Sportului 

 
Costurile sociale ale lipsei de mișcare și exerciții fizice 

 
Domnule ministru, 

 
De curând, Eurostat a publicat o serie de rezultate cu privire la ponderea persoanelor care, în timpul liber, fac 

sport cel puţin două ore şi jumătate pe săptămână, nivelul minim recomandat de Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS). Conform statisticilor, aproape jumătate (49,8%) din populația de peste 18 ani din UE nu a făcut nici un sport, 
iar România este în topul clasamentului la acest capitol. Un alt aspect evidențiat de studiu este faptul că, în timp ce 
proporția timpului petrecut pentru exerciții fizice scade odată cu vârsta, ea tinde să crească odată cu nivelul de 
educație.  

Având în vedere că, educaţia fizică poate contribui semnificativ, atât la creșterea calității și a duratei vieții, 
cât și la reducerea costurilor medicale, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

• La nivelul ministerului există studii de impact privind costurile sociale ale lipsei de exerciţiu fizic? 
• Care este planul de măsuri pentru creșterea procentului de persoane care fac sport cel puțin la nivelul 

minim recomandat de OMS? 
• Cum pot fi implicate activ școlile, direcțiile județene de tineret și sport, comunitățile locale pentru a crește 

numărul persoanelor care fac sport? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
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*** 

 
Adresată domnului ministru Teodor Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Neparticipare ambasador la întrunirea cu 
ambasadorii acreditați la Washinton 

 
Stimate domnule ministru, 
Săptămâna trecută a avut loc la Washinton o întâlnire a statelor din țările est europene și baltice având ca 

temă activitățile pe care Rusia le exercită împotriva acestora, inclusiv cu privire la atacurile cibernetice suferite de  
acestea în ultima perioadă. 

Printre tările ce au avut reprezentanți s-au aflat Ucraina, Polonia, Georgia, Lituania, Estonia, Letonia, 
România nefiind prezentă. 
  Având în vedere importanța acestei întâlniri și activitățile pe care Rusia le face în ultima vreme, vă rog să-mi 
comunicați: 

- De ce Ambasadorul României nu a fost prezent alături de aliații și vecinii săi? 
- Care este punctul dumneavoastră de vedere legat de acest subiect? 
- Cum catalogați acțiunile provocatoare ale Federației Ruse? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Robert Sighiartău 

 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 
 

Prețurile la poli țele RCA 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Anul trecut, în luna septembrie, guvernul tehnocrat a luat măsura de a îngheța prețurile polițelor RCA, după 
ce transportatorii au blocat mai multe zile drumurile în semn de protest, ca urmare a creșterii prețului polițelor de 
asigurare. 
 La acel moment, domnul premier Dacian Cioloș spunea ''Avem în România ASF, care are responsabilitatea 
de a supraveghea şi instituţiile de asigurări obligatorii. Acolo ar fi trebuit luate măsuri pentru a se evita situaţia din 
momentul de faţă, de conflict''. 
 Acum, ne apropiem de expirarea termenului de înghețare a prețurilor RCA, iar situația de acum pare că nu va 
avea o rezolvare fericită. Ca de fiecare dată, probabil, în ultimul moment vom constata că nu s-a făcut nimic pentru a 
nu avea o nouă criză. 
 Având în vedere că în prezent prețurile sunt înghețate, o conducere total funcțională nu avem la ASF - 
vicepreședintele, expertul în domeniul asigurărilor nu există, iar în Parlament nu există la această oră o propunere 
legislativă care să vină să rezolve problema creată, vă rog să-mi comunicați ce măsuri are în vedere ministerul a 
întreprinde pentru evitarea unei noi crize ? 
 Solicit răspuns scris. 
  
 

Deputat  
Robert Sighiartău 
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*** 

 
Adresată Autorit ății de Supraveghere Financiară 

 
Prețurile la poli țele RCA 

 
 Stimate domnule președinte, 
 
 Anul trecut, în luna septembrie, guvernul tehnocrat a luat măsura de a îngheța prețurile polițelor RCA, după 
ce transportatorii au blocat mai multe zile drumurile în semn de protest, ca urmare a creșterii prețului polițelor de 
asigurare. 
 La acel moment, domnul premier Dacian Cioloș spunea ''Avem în România ASF, care are responsabilitatea 
de a supraveghea şi instituţiile de asigurări obligatorii. Acolo ar fi trebuit luate măsuri pentru a se evita situaţia din 
momentul de faţă, de conflict'' 
 Acum, ne apropiem de expirarea termenului de înghețare a prețurilor RCA, iar situația de acum pare că nu va 
avea o rezolvare fericită. În prezent prețurile sunt înghețate, o conducere total funcțională nu avem la ASF -
vicepreședintele, expertul în domeniul asigurărilor nu există, iar în Parlament nu există la această oră o propunere 
legislativă care să vină să rezolve problema creată. 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați: 

- Dacă se lucrează sau aveți deja un proiect legislative care să vină cu o rezolvare în ceea ce privește situația 
actuală? 

-  Ce măsuri  aveți în vedere   pentru evitarea unei noi crize ? 
 Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Robert Sighiartău 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Marius Alexandru Dunca, ministrul Tineret ului și Sportului 

 
Investiții MTS în jud. Arad 

 
Domnule ministru, 

 În municipiul Arad, Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană de Sport și Tineret, 
administrează  Bazinul de înot “Delfinul “Arad, Sala Sporturilor “Victoria” Arad și  Complexul de  terenuri de tenis 
Subcetate. 
 Având în vedere starea acestora datorită lipsei de investiții din ultimii ani, vă rog să-mi comunicați dacă în 
acest an ministerul a cărei activitate o coordonați are în vedere lucrări de investiții / modernizare / reparații cu privire 
la acestea? Dacă da, care sunt acestea și ce termen de finalizare au respectivele lucrări?  

De asemenea, aveți în vedere transferarea de la Ministerul Tineretului și Sportului în patrimoniul 
administrației locale (Primăria Municipiului Arad), pentru a se putea face investiții/reparații care sunt necesare la cele 
trei obiective pe care le aveți în patrimoniu în cadrul Municipiului Arad? 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Glad Aurel Varga 
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*** 
 
Adresată domnului  Florin-Dorel Bodrog, ministrul Sănătății 

 
Achiziționare aparat RMN în Spitalul Județean Arad 

 
Stimate domnule ministru, 

 În anul 2016, Ministerul Sănătății a alocat suma de 6.300.000 lei pentru achiziționarea unui aparat RMN nou 
pentru a fi instalat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Arad și pentru a deservi populaţia judeţului.  Contribuția 
obligatorie a Consiliului Județean Arad pentru achiziția acestui aparat a fost de 10 % din valoarea alocată de minister, 
astfel în mai 2016 conform HCJ 109/27.05.2016, acesta a alocat suma de 700.000 lei. 

Datorită contestațiilor ofertanților la procedura de achiziție demarată de către Consiliul Județean s-a întârziat 
semnarea contractului pentru achiziționarea aparatului RMN. În urma acestei întârzieri, Ministerul Sănătății a retras 
suma angajată pentru a fi alocată Consiliului Județean Arad. 

După finalizarea procedurii de achiziție si soluționarea contestatiilor depuse la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor s-a semnat cu întârziere contractul nr. 29147 în vederea achiziţionării unui RMN 1,5 T – 
echipament de imagistică medicală prin rezonanţă magnetică nucleară la data de 22.02.2017.  

Valoarea de achiziție în urma semnării contractului cu ofertantul este de 3.780.000 lei, suma mult mai mică 
decât cea preconizată în anul 2016. 

Având în vedere situația prezentată, întrucât este necesar și urgent ca locuitorii judeţului Arad să beneficieze 
de un echipament RMN în sistemul public de sănătate şi nu doar în regim privat, în calitate de parlamentar de Arad, 
vă rog domnule Ministru, să luaţi act de această problemă şi să îmi comunicați dacă pentru anul 2017 Ministerul 
Sănătății poate aloca pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad  în trimestrul I, II al anului 2017 suma de 90% 
din valoarea contractului de 3.780.000 lei, necesară pentru achiziţia de RMN 1,5 T ? 

Aștept răspunsul dumneavoastră în scris. 
 

Deputat  
Glad Aurel Varga 

 
*** 

 
Adresată domnului Mircea-Titus Dobre, ministrul Turismului 

 
Aplicaţia Explore RO 

 
Stimate domnule ministru, 
Din informaţiile mediatizate, aplicaţia Explore RO a fost creată pentru turiştii români şi străini, care doresc 

să viziteze şi să cunoască ţara noastră, fiind disponibilă în prezent doar în limba engleză.   
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
1. Aveţi în vedere includerea Aradului şi a obiectivelor sale turistice în această aplicaţie?  
2. De ce până în prezent Aradul nu este inclus în această aplicație? 

 
 Solicit răspuns în scris. 

Deputat  
Glad Aurel Varga 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Mediului 
 

Plata împăduririlor de c ătre 
Administra ţia Fondului pentru Mediu 

 
 Stimate domnule ministru, 
 La sfârşitul anului trecut, prestatorii de servicii în silvicultură au organizat un protest în faţa Guvernului din 
cauză că Ministerul Mediului, prin Fondul de Mediu, nu efectuase plăţile datorate pentru lucrări de împădurire 
efectuate pe aproximativ 100 de perimetre forestiere. 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Au fost efectuate plăţile datorate către prestatorii de servicii în silvicultură pentru împăduririle realizate?  
2. Care sunt măsurile luate la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru urgentarea obţinerii 

finanţării pentru proiectele de împădurire a terenurilor degradate, având în vedere importanţa acestor acţiuni?  
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat  

Glad Aurel Varga 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Mediului 

 
Organizațiile neguvernamentale “căpușe” au blocat subvențiile pentru  

proprietarii de terenuri din Mun ții Apuseni 
 
 Domnule ministru, 
 

În calitate de deputat de Alba, am fost sesizat de situația moților din Munții Apuseni, care dețin în proprietate 
terenuri cu destinația de pășuni sau fânețe pe suprafața Parcului Național Apuseni. Începând cu toamna anului 2016 
proprietarii terenurilor, nu mai pot să beneficieze de subvențiile acordate de Agenția de Plăți și Investiție, datorită 
faptului că aceste suprafețe de teren sunt situate  în zone cu restricții stabilite în scopul protecției naționale. 

Aceste arii protejate cuprind și terenuri cu folosință fânețe și pășuni, utilizate în mod tradițional de către 
membrii comunităților locale din Munții Apuseni, acestea încălcând dreptul de proprietate garantat de Constituția 
României. 

Pentru acest motiv, vă rog, domnule Ministru, să aveți bunăvoința să răspundeți la următoarele întrebări: 
- Aveți cunoștință de emiterea unui act normativ care să schimbe scopul și regimul de management al 

ariilor protejate și în baza căror prevederi legale a fost actualizată baza de date APIA cu aceste 
“rezervații științifice” care au generat refuzul plății subvențiilor pentru proprietarii de terenuri cu 
destinația fâneață și pășune? 

- Vă rog să îmi comunicați punctul de vedere al Ministerului Mediului cu privire la includerea în zone de 
intravilan, zone cu locuire permanentă, cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a parcului, dar și a unor 
terenuri cu folosință fânețele și pășuni cuprinse în zona de protecție integrală și zona de management 
durabil în perimetrul unor rezervații științifice. 

- Care sunt consecințele din punct de vedere legal în ceea ce privește menținerea unor locuințe, gospodării 
și construcții anexe, precum și a unor terenuri cu folosință fânețe și pășuni în arii naturale protejate 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 
 

Deputat  
Corneliu Olar 
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*** 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene 
 

Stadiul actual al proiectelor fazate 
  
 Stimată doamnă ministru, 
 
 Una din provocările viitorului Guvern este finalizarea proiectelor fazate (finanțate din fonduri europene) și a 
proiectelor ce urmează a fi finanțate de la bugetul de stat. 
Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
- Care este stadiul actual al acestor proiecte? 
- Care este valoarea acestora? 
- Care sunt termenele de finalizare pentru fiecare în parte? 

Solicit răspuns scris. 
  

Deputat  
Roberta Anastase 

 
*** 

 
Adresată domnului Florian – Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
 

Situația pacienților infectați cu virusul HIV care se află în evidența  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ 

 
 Stimate domnule ministru, 
 Mă simt dator să vă aduc la cunoștință o situație greu de acceptat pentru societatea secolului XXI, din județul 
Neamț, când mai mulți pacienți infectați cu virusul HIV au rămas în luna februarie fără medicamentele gratuite, de 
care trebuie să beneficieze pentru a nu le fi puse în pericol viețile. 
 Mai mulți pacienți aflați în evidența Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Neamț au 
rămas în luna februarie fără tratamentul antiretroviral, după ce unii dintre ei, în mod tragic, au fost infectați cu acest 
virus tot în unitățile spitalicești din țara noastră. Deși conducerii spitalului i-au fost solicitate explicații clare cu 
privire la această situație, care a pus la propriu în pericol viața mai multor pacienți, răspunsul oferit a fost 
inacceptabil. 

  
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 
 

1) Vi s-a adus la cunoștință situația în care s-au aflat, în luna februarie, acești pacienți din județul Neamț? 
2) Dacă da, ce măsuri au fost întreprinse de ministerul pe care îl conduceți ca să fie clarificată problema? 
3) Ce măsuri sunt prevăzute la nivel ministerial pentru ca pacienții infectați cu virusul HIV să nu fie nevoiți să 

treacă prin spaima lipsei tratamentului? 
 Solicit răspunsul în scris. 
   

 
Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Stadiul implementării m ăsurilor privind iriga ţiile şi programul antigrindin ă în agricultur ă prevăzute în 
Proiectul Bugetului General Consolidat pe anul 2017 

 
 Stimate domnule ministru, 
 Agricultura a reprezentat pentru România un domeniu de bază pentru exporturi, pentru construirea bugetelor, 
într-un cuvânt pentru economia naţională. Cu toate acestea, de-a lungul timpului acest domeniu tradiţional al ţării 
noastre a fost privat de măsurile care i se cuveneau. În actualul Proiect al Bugetului General Consolidat sunt 
prevăzute investiţii masive în şase subdomenii: irigaţii, cadastrare, program antigrindină, cercetare, program zonă 
montană, subvenţii tomate şi carne de porc. 
 Toate subdomeniile precizate mai sus sunt importante pentru agricultură. Dintre acestea însă, consider că 
două sunt vitale: irigaţiile şi programul antigrindină, pentru care sunt prevăzute alocări bugetare de 950 milioane lei, 
respectiv 100 milioane lei. 
 Agricultura României poate fi mai performantă dacă aceste două deziderate, irigaţii şi program antigrindină, 
ar fi implementate. Avem experienţa, acumulată an de an, perioadelor de secetă alternate cu cele de ploi cu grindină 
care afectează agricultura României.  
 Toate zonele ţării cunosc aceste neajunsuri, implicit şi zona Moldovei care are nevoie de investiţii urgente în 
acest sens. 
  Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care este stadiul implementării măsurilor privind irigaţiile şi programul antigrindină în agricultură la nivel 
naţional şi, defalcat, în judeţele din zona Moldovei? 

2. Cum intenţionează Ministerul Agriculturii să pună în practică aceste măsuri în condiţiile în care mai sunt trei 
luni până la apropierea verii? 

 Solicit răspunsul în scris. 
   

 
Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 

 
 
 

 


