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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna  19-23 septembrie 2016) 

 
 

Şedinţa Parlamentului de luni, 19 septembrie 
 
 
Prim ministrul României, domnul Dacian Cioloş, a prezentat în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, 

luni, 19 septembrie, un Raport cu privire la situaţia economică reală a ţării, cu precizarea nivelului de colectare a 
taxelor, a deficitului bugetar, deficitului de cont curent, deficitului comercial şi creşterii economice care stă la baza 
execuţiei bugetare. 

La dezbaterile care au urmat prezentării raportului au participat: Liviu Dragnea (deputat, Grupul parlamentar 
al PSD), Alina Gorghiu (deputat, Grupul parlamentar al PNL), Călin Popescu Tăriceanu (senator, Grupul parlamentar 
al ALDE), Valeriu Steriu (deputat, Grupul parlamentar al UNPR), Erdely Istvan (deputat, Grupul parlamentar al 
UDMR), Varujan Pambuccian (deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Mihai Sturzu (deputat 
neafiliat). 

Parlamentul României a adoptat, prin vot final (349 voturi pentru), Proiectul de 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 (PL-x 636/2015, L 535/2015) - lege ordinară. Actul normativ 
menţionat a fost dezbătut iniţial în şedinţa comună din data de 22 iunie 2016. 

Într-o şedinţă separată, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole un număr de 21 de propuneri 
legislative în cazul cărora comisiile de specialitate au întocmit rapoarte de respingere şi care vor fi supuse procedurii 
votului final în şedinţa plenară de marţi, 20 septembrie. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 
32/2015) - lege ordinară a fost retrimisă Comisiei pentru învăţământ în vederea redactării unui raport suplimentar. 

 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 20 septembrie 
 
 
Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 20 septembrie, prin vot final, următoarele acte normative: 
 

1. 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 68/2016) – (217 
voturi pentru); 

2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PHCD 78/2016) – (217 
voturi pentru); 

3. Proiectul de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.7/2015 din 9 februarie 2015 privind 
vacantarea unui loc de deputat (PHCD 79/2016) – (216 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 Iniţiativa europeană în 
domeniul cloud computing-ului Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date şi pe cunoaştere în 
Europa COM(2016) 178 (PHCD 69/2016) – (221 voturi pentru); 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea 
industriei europene Valorificarea deplină a pieţei unice digitale COM (2016) 180 (PHCD 70/2016) – (219 
voturi pentru); 
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6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Platforme 
online şi piaţa unică digitală Oportunităţi şi provocări pentru Europa COM(2016) 288 (PHCD 71/2016) – 
(218 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: O abordare 
cuprinzătoare pentru stimularea comerţului electronic transfrontalier în beneficiul cetăţenilor şi 
întreprinderilor europene COM(2016) 320 (PHCD 72/2016) – (218 voturi pentru); 

8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European Către un spaţiu unic pentru TVA în UE – 
Momentul deciziei COM(2016) 148 (PHCD 73/2016) – (217 voturi pentru); 

9. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către 
anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit COM (2016) 198 (PHCD 
74/2016) – (216 voturi pentru); 

10. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European O agendă europeană 
pentru economia colaborativă COM(2016) 356 (PHCD 75/2016) – (216 voturi pentru); 

11. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice 
şi a investiţiilor COM(2016) 361 (PHCD 76/2016) – (216 voturi pentru); 

12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European Europa investeşte din 
nou - Bilanţul Planului de investiţii pentru Europa şi etapele următoare COM(2016) 359 (PHCD 77/2016) 
– (214 voturi pentru); 

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong 
Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti, la 18 noiembrie 2015 (PL-x 259/2016) – lege ordinară 
(214 voturi pentru); 

14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic 
de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 (PL-x 268/2016) – lege ordinară (214 voturi pentru); 

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, 
semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016 (PL-x 307/2016) – lege ordinară (216 voturi pentru); 

16. Legea privind impozitul specific unor activităţi, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 
26/2016/13.09.2016) – lege ordinară (200 voturi pentru, 12 împotrivă); 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale (PL-x 377/2008) – lege ordinară (210 voturi pentru); 

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
(PL-x 271/2016) – lege ordinară (210 voturi pentru); 

19. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (Pl-x 
228/2016) – lege ordinară (209 voturi pentru, 1 abţinere); 

20. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 
66/2016/7.06.2016) – lege organică (124 voturi pentru, 59 împotrivă, 1 abţinere). Actul normativ nu a fost 
adoptat întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru o lege organică; 

21. Propunerea legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă 
naţională în domeniul gazelor naturale (Pl-x 315/2016) – lege organică (200 voturi pentru); 
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22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x 332/2016) – lege organică (197 voturi pentru); 

23. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul 
public de pensii (Pl-x 382/2012) – lege organică (198 voturi pentru); 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 744/2010) – lege organică (196 voturi 
împotrivă); 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 (Pl-x 210/2013) – lege organică 
(197 voturi împotrivă). 
 

       În aceeaşi zi, deputaţii au adoptat, tot prin vot final, un număr de 21 de propuneri legislative (9 ordinare, 12 
organice) pentru care comisiile de specialitate au întocmit rapoarte de respingere. 
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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 23 septembrie  2016) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1180  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 59

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 363

436

– votate  434

             din care: - înaintate la Senat        47 

                            - în procedura de promulgare   26 

                            - promulgate* 146 

                            - respinse definitiv 212 

                            - în reexaminare la Senat     3 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 747

a) pe ordinea de zi 163

b) la comisii  565

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 

5

3) Desesizări 6

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 27

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

 
     Cele 434 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         111 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    47  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               22  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     42  proiecte de legi  
                        323 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 167 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  23 septembrie  2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 820  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 59

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 69

77

– votate  75

             din care: - înaintate la Senat        6 

                            - în procedura de promulgare 18 

                            - promulgate*   0 

                            - respinse definitiv 51 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 747

a) pe ordinea de zi 163

b) la comisii  565

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 

5

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 27

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

 
     Cele 75 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                           9 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
               2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     5  proiecte de legi 
                          66 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 167 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

 

Şedinţele din zilele de luni, 19 şi marţi, 20 septembrie 2016 

 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 195 

        din care: - în dezbatere 
190

                       - la vot final 5
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               30  

35  

   - votate 33
         din care: - înaintate la Senat   3 
                        - la promulgare   7 
                        - respinse definitiv 23 
   - la vot final 2
 
Retrimise la comisii 2

 
 
 
slative votate privesc: 
▪   Cele 33 iniţiative legislative votate privesc: 
              5 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                 din care: 
             2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      3 proiecte de legi 
            28  propuneri legislativeegi iniţiate de  
          11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     9  proiecte de legi 
           16  propuneri legislati 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 19-23 septembrie 2016) 
 

 
 

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

1.  PL-x 377/2008 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale  
 

2.  PL-x 271/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 11/2016 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative 
 

3.  Pl-x 228/2016 - Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 
  

4.  Pl-x 382/2012 - Lege privind unele  măsuri  în  domeniul asigurării  unor categorii de persoane în 
sistemul public de pensii 
 

5.  PL-x 332/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 

6.  PL-x 26/2016 - Lege privind impozitul specific unor activităţi 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

7.  Pl-x 315/2016 - Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de 
importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 
 

 
 

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

1. PL-x 259/2016 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea 
Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 
noiembrie 2015  
 

2. PL-x 268/2016 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea 
contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014  
 

3. PL-x 307/2016 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la 
Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016  
 

4. PL-x 66/2016 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
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Se comunica neintrunirea numarului necesar de voturi pentru adoptare 
 

  
 
 

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

1. Pl-x 705/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al 
României  
 

2. Pl-x 553/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului  
 

3. Pl-x 414/2015 - Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 
privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice  
 

4. Pl-x 485/2015 - Propunere legislativă privind răspunderea ministerială 
 

5. Pl-x 229/2014 - Propunere legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul 
proprietăţii particularilor  

6. Pl-x 219/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (5), al art.90 din Legea 
nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici  
 

7. Pl-x 31/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.71 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

8. Pl-x 296/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.195 din 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 
 

9. Pl-x 419/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice  
 

10. PL-x 557/2014 - Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  
 

11. Pl-x 818/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator  
 

12. Pl-x 314/2014 - Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanţei de Urgenţă 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

13. Pl-x 225/2014 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

14. Pl-x 584/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, cu modificările şi completările ulterioare, republicată  
 

15. Pl-x 233/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România  
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16. PL-x 145/2014 - Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea nr.29/2000 privind sistemul 
naţional de decoraţii al României  
 

17. Pl-x 676/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) 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 
 

18. Pl-x 276/2015 - Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din cereale 
 

19. Pl-x 678/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  
 

20. Pl-x 560/2011 - Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de 
persoane în sistemul public de pensii 
 

21. Pl-x 300/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 
 

22. Pl-x  744/2010 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
 

23. Pl-x 210/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 
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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 23 septembrie 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, 7 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: 

2
0
0

Camera 
Deputaţilor 
- Cameră 
decizională: 

8 3 

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

0
3
0

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

0
1
1

Total  3  3
  

4

Total 
general: 

10 3 7 

 
 

 
 
 
 
 
 



  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  2233    sseepptteemmbbrriiee   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 eletronicde 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 
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 

  



 
2

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

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  - EC,  JUR şi BUG 
Raport suplimentar -
favorabil cu 
amendamente 
 

Înscris pe 
ordinea  de zi a 
plenului 
Senatului 

2 

 
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 

3 
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 -  
 

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

4 
L 

253/2016 
 

Proiect de lege privind ceremoniile oficiale. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Admin - raport 
negativ 

CD -  
 

Înscris pe 
ordinea  de zi a 
plenului 
Senatului 

5 
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 - Trsp  - raport 
favorabil cu 
amendamente 

CD -  
 

TDR: 
28.09.2016 



 
3

Nr. 
crt 

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

6 

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 
 

 

7 

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  23 septembrie  2016 ) 

I.  În perioada   19 – 23 septembrie 2016  

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 24 avize. 

Cele 18 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

9   

9 

 
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:                     

0  
1  

17 
0  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 560 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 86 pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  3  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  2885  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 362 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 77 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 39 

TOTAL     771 725 929 478 



                  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  19 - 23 septembrie 2016 

 
 
 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.26/2016 

 Lege privind impozitul specific unor activităţi. 
 -reexaminare ca urmare a cererii Preşedintelui Românie 

117 
parlam. 
adoptată 
de Senat 

19.09.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(347/R din 19.09.2016) 

 
 
 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx.315/2016 

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. – raport comun cu comisia juridică 

5 deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

19.09.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(348/R din 20.09.2016) 

2 PLx.308/2016 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, 
suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România 
şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi Folosirea 
Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 
octombrie 1977. 

Guvern  14.09.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(352/R din 20.09.2016) 

 
 
 
 
 



 
 
III. Comisia  pentru transporturi şi infrastructură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.309/2016 

Proiect de Lege pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea 
anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor 
pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la 
Roma la 29 mai 1933 . 

Guvern 14.09.2016 
Raport de adoptare 

(360/R din 22.09.2016) 

 
 
 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx.166/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată.  – raport comun cu 
comisiile pentru apărare şi juridică 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.06.2016 
Raport de respingere 

(359/R din 21.09.2016) 

2 Plx.242/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.  
– raport comun cu comisiile juridică 

1 deputat 
PNL, 

resoinsă 
de Senat 

08.06.2016 
Raport de respingere 

(362/R din 22.09.2016) 

 
 
 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx.95/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de adoptare 
(353/R din 20.09.2016) 

 
 
 
 



 
 
 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx.14/2016 
Propunere legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a 
comunităţilor defavorizate afectate de sărăcie. 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.09.2016 
Raport de respingere 

(351/R din 20.09.2016) 

2 Plx.734/2015 
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea 
nr.53/2003, Codul muncii, republicată. 

15 
deputaţi,  
respinsă 
de Senat 

19.09.2016 
Raport de respingere 

(349/R din 20.09.2016) 

3 Plx.735/2015 
Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul 
muncii-repausul săptămânal. 

1 deputat 
PNL,  

respinsă 
de Senat 

19.09.2016 
Raport de respingere 

(350/R din 20.09.2016) 

 
 
VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx.332/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. 

5 deputaţi 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

19.09.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(346/R din 19.09.2016) 

2 PLx.332/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. 

5 deputaţi 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

20.09.2016 

Raport de suplimentar 
de adoptare cu 
amendamente 

(346/RS din 
19.09.2016) 

3 Plx.315/2016 

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. 
– raport comun cu comisia pentru industrii 

5 deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

19.09.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(348/R din 20.09.2016) 



4 Plx.302/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la 
Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, 
nr.341/2004. 

27 
deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(358/R din 21.09.2016) 

5 Plx.471/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 
2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţie române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. 

3 deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(354/R din 21.09.2016) 

6 PLx.721/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie1989 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004. 

2 senatori 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

14.09.2016 
Raport de adoptare 

(356/R din 21.09.2016) 

7 PLx.104/2016 

Proiect 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. 

17 
parlam., 

adoptat de 
Senat 

14.09.2016 
Raport de adoptare 

(357/R din 21.09.2016) 

8 Plx.525/2015 
Propunere legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor 
state faţă de România. 

1 senator 
neafiliaţi, 
respinsă 
de Senat 

06.09.2016 
Raport de respingere 

(355/R din 21.09.2016) 

9 Plx.166/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată.  
– raport comun cu comisiile pentru administraţie şi apărare 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.06.2016 
Raport de respingere 

(359/R din 21.09.2016) 

10 PLx.341/2011 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989. 

1 deputat 
indep., 

adoptat de 
Senat 

06.09.2016 
Raport de respingere 

(361/R din 22.09.2016) 

11 Plx.242/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.  
– raport comun cu comisiile pentru administraţie 

1 deputat 
PNL, 

resoinsă 
de Senat 

08.06.2016 
Raport de respingere 

(362/R din 22.09.2016) 

 
 
 



 
 
VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx.166/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată.  
– raport comun cu comisiile pentru administraţie şi juridică 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de respingere 

(359/R din 21.09.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 În data de 8 septembrie 2016 am participat la Zilele Forestierului, care în acest an s-au desfăşurat pe 
platforma industrială a uzinei IRUM Reghin, singura unitate care produce renumitul TAF( Tractor Articulat 
Forestier). În aceeaţi zi s-au desfăţurat şi lucrările şedinţei Asociaţiei Forestierilor din România, ASFOR, unde s-au 
ridicat problemele sectorului forestier din România. Au participat forestieri din toată ţara, administratori şi proprietari 
de păduri, exploatatori, procesatori şi mobilişti, reprezentanţi ai diferitelor asociaţii profesionale şi ai administraţiei 
centrale. 
 Am susţinut faptul că în sectorul forestier se duce un adevărat război mediatic, o ofensivă fără precedent care 
face rău acestui sector deosebit de important pentru economia României. Din punct de vedere legislativ, în 
Parlamentul României există proiecte de legi populiste, care pot să distrugă tot ce înseamnă dezvoltarea durabilă a 
fondului forestier, de la interzicerea totală a exploatărilor forestiere, pe care mulţi populişti şi neprofesionişti o 
numesc ,,defrişare”, până la interzicerea totală a exportului de lemn, inclusiv cherestea, sau în alte cazuri defrişări 
necontrolate pentru cartiere şi pârtii de schi, până la împroprietărirea fără drept a unor entităţi publice sau private. 
 Acestui asalt mediatic este imperios necesar să i se opună toţi cei care activează în sectorul forestier, 
indiferent de care parte a baricadei se află. Ei depind unii de alţii, iar mai devreme sau mai târziu acest război va 
afecta fiecare domeniu din sector. Profesioniştii vor trebui să sancţioneze fiecare derapaj al oamenilor politici sau 
răuvoitori, iar implicarea lor este determinantă în cecea ce înseamnă crearea cadrului legislativ şi elaborerea strategiei 
forestiere naţionale. 
 “Dacă avem 8,8 milioane mc tăieri ilegale, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, cum este posibil ca 
administraţia silvică, cu peste 20.000 angajaţi, cu raspundere gestionară pentru orice taiere ilegală, să identifice în 
pădure prejudicii de doar 100.000 mc anual, iar toate organele de control la care se adaugă sesizările populaţiei prin 
serviciul 112 şi Inspectorul pădurii să conducă la confiscări fizice – prin toate controalele – sub 30.000 mc?” a spus 
Cătălin Tobescu, vicepreşedintele NOSTRA SILVA.      

Aceasta înseamnă că eficienţa măsurilor de control este în continuare foarte redusă, controlul fiind orientat 
numai spre transportatori şi procesatori şi NU către pădure. Eu personal  am cerut în Comisia de Agricultură, 
Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice, organelor competente ca acest control să se orienteze spre 
pădure, prin declanşarea de controale încrucişate. De asemenea am solicitat Ministerului Mediului , Apelor şi 
Pădurilor redimensionarea corpului de control din cadrul Departamentului Pădurilor, având în vedere că astăzi 
această structură deosebit de importantă este formată dintr-o ...singură persoană. În urmă cu 10 ani aici lucrau circa 
30 de persoane. Să nu uităm şi de gradul înalt de profesionalism al angajaţilor Regiei Naţionale a Pădurilor, care pot, 
prin modificări de atribuţii, să îmbunătăţească activitatea de control în pădure. 

Se cunoaşte că cel mai mult lemn tăiat ilegal ajunge pe piaţa lemnului de foc pentru populaţie. Conform 
datelor din raportul furnizat de Institutul Naţional de Statistică, 3,5 milioane locuinţe se încălzesc în România cu 
biomasă, consumul total fiind de 19,5 milioane tone. Din acest total de biomasă, biomasa forestieră reprezintă 
ponderea covârşitoare. Totalul biomasei forestiere legal exploatate – lemn de foc propriu-zis, la care se adaugă peleţi, 
lăturoaie şi rumeguş din prelucrarea lemnului – care ajunge la dispoziţia populaţiei este de maxim 11 milioane mc. 
Diferenţa o reprezintă lemn tăiat ilegal care alimentează această piaţă a lemnului de foc. Iată în mod evident, aceasta 
este marea piaţă a lemnului tăiat ilegal! 

Inventarul Forestier Naţional (IFN) este practic singura referinţă şi sursă de informaţii de încredere când 
vorbim despre starea pădurilor. În declaraţia politică pe care am susţinut-o în Parlamentul României în iunie 2016 am 
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solicitat  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să transforme acest aşa numit serviciu de specialitate din cadrul 
Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, într-o instituţie serioasă şi credibilă care să ofere în cel mai elocvent 
mod date şi statistici necesare luării celor mai bune decizii pentru sectorul forestier.  Până astăzi nu am primit nici o 
poziţie referitoare la acest aspect. 
 Consider astăzi, mai mult decât oricând, că este nevoie ca toţi factorii decidenţi să sprijine acest sector în care 
îşi desfăşoară activitatea peste 160.000 de oameni, să înlăture anatema care voit a fost aruncată asupra silvicultorilor 
şi forestierilor din România, iar expresia ,, codru-i frate cu românul” să devină o realitate a spaţiului naţional 
românesc. 
 

Deputat  
Cristian Chirteş 

 
*** 

 
Scopul scuză mijloacele! 

 
 Toată lumea admite că sunt probleme în învăţământul românesc, că acesta nu e corelat cu piaţa muncii, că s-

au făcut greşeli şi că e nevoie de o reformă radicală, cât mai urgent. Azi, doresc să aduc în atenţia dumneavoastră, 
problema stagnării dezvoltării, ba chiar a degradării şi politizării excesive a învăţământului românesc din ultimii 20 
de ani, la care PSD şi-a adus din plin aportul. Că PSD-ul nu suportă să piardă controlul învăţământului şi că nu 
doreşte  cu niciun chip depolitizarea sistemului, o dovedeşte ultima ispravă a Preşedintelui Comisiei de învăţământ 
din Senat, doamna Ecaterina Andronescu. Pentru a avea cvorumul necesar adoptării unui amendament prin care se 
amâna concursul pentru directori de şcoli , a fost fraudată semnătura  senatorului PNL, Dumitru Oprea, astfel încât 
proiectul de lege să poată fi pus urgent în dezbaterea Senatului şi votat de majoritatea PSD-istă. 

Din păcate pentru învăţământul românesc, PSD prin doamna Andronescu, nu ezită să apeleze la metode 
corupte ca să-şi atingă obiectivele, demonstrând astfel lipsă de responsabilitate şi încălcând orice principii de etică 
sau interes naţional. Aceasta demonstrează disperarea PSD-ului de a menţine controlul asupra sistemului educaţional 
românesc. 

Fapta aceasta aduce  o nouă şi  gravă atingere imaginii Parlamentului, implicit a noastră, a tuturor. De aceea, 
salut iniţiativa colegilor  senatori PNL, de a solicita retrimiterea la comisie a acestui proiect pentru a fi dezbătut cum 
se cuvine,  a cere înlocuirea doamnei Andronescu de la şefia comisiei şi a depune o plângere penală pentru a elucida 
împrejurările în care a apărut acea semnătură falsă.  
 Doamna  senator Andronescu, din poziţia de Preşedinte a comisiei care are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte 
proiectele legislative pe învăţământ, controlează din umbră învăţământul românesc şi face modificări legislative care 
sunt favorabile intereselor partidului din care face parte, sprijinind, dacă interesele o cer, chiar şi frauda intelectuală şi 
lipsa de corectitudine.  

Ordonanţele de Urgenţă 94/2014 si 4/2016, care oferă posibilitatea celor care deţin titlul de doctor, de a 
renunţa la acesta, fără a explica motivul renunţării, sunt alte exemple de acte legislative care răspund unor interese 
private sau de grup. Acestea sunt de asemenea, exemple de promovare a furtului intelectual, incompetenţei şi 
imposturii în mediul academic, care aduc grave atingeri prestigiului învăţământului românesc şi implicit României, 
pe plan extern.  Decizia de a desfiinţa şcolile profesionale s-a dovedit de asemenea nocivă şi are încă efecte asupra 
corelării ofertei şcolare cu nevoile pieţei muncii şi integrării tinerilor pe piaţa muncii. 

Astăzi, de la această tribună a Parlamentului României, doresc să atrag încă o dată atenţia asupra acţiunilor 
nocive pentru învăţământ ale PSDului şi a doamnei preşedinte Andronescu, şi nu mă refer doar la cele de săptămâna 
trecută, ci la toate modificările toxice din ultimele două decenii. La final doresc să vă las cu o temă de meditaţie: nu 
aveţi pe conştiinţă destinele a zeci sau chiar sute de mii de tineri care nu au avut dreptul la un viitor pe măsura 
capacităţilor lor intelectuale, datorită acţiunilor dumneavoastră de a distruge sistematic sistemul de învăţământ din 
România? 

                                                                      
Deputat  

Florica Cherecheş 
 

*** 
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„PSD a contribuit major la mărirea decalajelor dintre Iaşi, Moldova şi restul ţării” 
 

 Domnule preşedinte,   
 Stimaţi colegi, 
 
 Mă aflu la finalul primului mandat ca deputat trimis să reprezint judeţul Iaşi în Parlament şi vreau să trag din 
nou un semnal de alarmă şi în acelaşi timp,să îmi exprim cel mai mare regret al acestui mandat: faptul că Iaşul, în 
particular şi Moldova în general nu au beneficiat aproape deloc în aceşti patru ani de investiţii guvernamentale 
importante în infrastructură. Guvernul condus de Victor Ponta timp de patru ani a ignorat complet Iaşul, deşi s-a 
bazat pe foarte multe voturi din această zonă. Singurele investiţii notabile au fost făcute în scurta perioadă când PNL 
a participat la guvernare: contribuţia la dezvoltarea Aeroportului Iaşi şi modernizarea DN Iaşi-Crasna.  
 Spre deosebire de alte oraşe, Iaşul nu a beneficat de investiţii majore cum ar fi: autostradă, centură ocolitoare, 
modernizare de cale ferată sau stadioane. Guvernul a făcut astfel de investiţii  la Cluj, Arad, Timişoara, Craiova, 
Sibiu, Constanţa sau Bucureşti. Dar nimic  din toate acestea la Iaşi.  
 Din păcate, nici investiţiile prognozate în perioada următoare nu sunt foarte optimiste. În afară de autostrada 
Iaşi-Târgu Neamţ, care nu este cea mai utilă investiţie pentru Iaşi şi Moldova, restul lucrărilor de infrastructură sunt 
amânate spre un orizont prea îndepărtat şi cu finanţare incertă. 
 Acest dezechilibru major în investiţiile guvernamentale dintre Moldova şi restul ţării a fost posibil pentru că 
nu există o obligaţie clară de a aloca fondurile în aşa fel încât să se micşoreze decalajele dintre regiunile ţării, nu să se 
marească, aşa cum se întâmplă acum. În decizia de alocare a fondurilor contează cel mai mult relaţiile guvernanţilor 
cu partidul  propriu şi locul de provenienţă al miniştrilor. Iar în această privinţă, parlamentarii de la PSD Iaşi nu au 
mişcat un deget timp de patru ani cât a fost la guvernare colegul lor Victor Ponta. Deşi este cea mai mare filială PSD 
din ţară şi au susţinut puternic guvernul Ponta, parlamentarii PSD de Iaşi, alături de şefii lor de la primărie, nu au 
cerut şi nu au obţinut nimic  de la guvern pentru Iaşi. Aş fi vrut acum să mă uit cu invidie la colegii parlamentari de la 
PSD cum se laudă cu realizările pe care le-au făcut pentru Iaşi, împreună cu premierul lor, dar, din păcate, nu este 
cazul. 
 Nu iau în calcul activitatea actualului guvern, pentru că are un mandat de tranziţie până la alegeri. Deşi 
premierul Cioloş a afirmat că a avut în vedere o canalizare a resurselor şi spre zonele mai puţin favorizate, timpul e 
prea scurt pentru a putea fi transpuse în practică aceste intenţii.  
 Ca deputat în opoziţie am făcut tot ce a fost posibil ca să atrag atenţia şi pentru a convinge guvernanţii şi 
colegii din tot parlamentul că este nevoie urgentă de investiţii la Iaşi. Am făcut zeci şi sute de interpelări miniştrilor, 
am propus amendamente pe care nu aţi vrut să le votaţi,  am discutat cu miniştri şi secretari de stat, am vorbit în 
mass-media, am protestat şi am făcut grevă japoneză în Parlament, dar fără votul colegilor de la PSD judeţul Iaşi nu 
are cum să beneficieze de fonduri guvernamentale. 
 Îmi exprim speranţa, în primul rând că în guvernarea următoare alocarea de fonduri în mod echilibrat pe 
regiuni va fi o strategie prioritară. În al doilea rând, sper vom avea ocazia să avem în guvern ieşeni care să aibă grijă 
ca decalajele dintre Moldova şi restul ţării să nu se mărească şi mai mult. PSD a arătat clar că nici măcar declarativ 
nu se zbate pentru ieşeni şi sper să nu mai aiba ocazia să îi reprezinte la guvernare.  
 Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,     
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 

 
Reducerea decalajelor dintre România şi alte state membre ale Uniunii Europene  în sectorul agricol 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Previziunile de angajare pentru al treilea trimestru al anului 2016 în sectorul agricol românesc nu sunt deloc 

bune. Puterea de angajare în sectoarele agriculturii, silviculturii, vânătorii şi pescuitului este cu un punct procentual 
mai slabă decât în trimestrul al doilea al anului curent şi cu patru puncte procentuale mai slabă decât în acelaşi 
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trimestru al anului trecut. Acest fapt ar trebui să tragă un semnal de alarmă, fiind un indiciu clar că sectorul agricol nu 
doar că nu înregistrează nicio creştere, dar nici măcar nu stagnează, situaţia din sector dând semne de înrăutăţire atât 
timp cât nu se încearcă ocuparea forţei de muncă, în ciuda faptului ca există oameni interesaţi.  

Cunoaştem cu toţii problemele majore din agricultură şi suntem conştienţi că dificultăţile cu care s-au 
confruntat agricultorii în ultimul an au dus la scăderea într-o oarecare măsură a dorinţei de angajare a unor noi 
lucrători în sector. 
 Există o preocupare la nivelul Comisiei Europene cu privire la utilizarea unor măsuri pentru a crea noi locuri 
de muncă în zonele rurale şi pentru a face mai viabile locurile de muncă existente. Tendinţa de reducere a forţei de 
muncă din agricultură s-a consolidat de-a lungul timpului, iar lucrătorii au migrat către locuri de muncă din alte 
sectoare în oraşe şi municipii. Politica agricolă comună oferă o serie de instrumente care sprijină maximizarea 
oportunităţilor generale de ocupare a forţei de muncă în zonele rurale, atât în sectorul agricol, cât şi în alte sectoare.  

Totodată, plăţile directe acordate anual fermierilor, în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro pe an, 
oferă o protecţie de bază a veniturilor din agricultură împotriva şocurilor specifice la care este expus acest sector. 
Aceste plăţi pot fi utilizate, totodată, şi pentru investiţii. Astfel, se pot evita pierderile inutile de locuri de muncă. 
Instrumentele de piaţă pot acţiona pentru a completa efectul stabilizator al plăţilor directe în perioade de criză. În 
cadrul politicii de dezvoltare rurală, pot fi utilizate o serie de măsuri pentru a crea noi locuri de muncă în zonele 
rurale şi pentru a face mai viabile locurile de muncă existente – atât în sectorul agricol, cât şi în afara acestuia. Aceste 
măsuri includ sprijinul pentru investiţii, formare, start-up-uri (inclusiv pentru tinerii fermieri), diversificarea în noi 
activităţi comerciale, dezvoltarea tehnologică şi infrastructurile la scară mică (inclusiv infrastructurile de bandă 
largă).  
 Este important ca statele membre ale Uniunii Europene să profite din plin de mulţimea de instrumente 
disponibile, în special în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, pentru a aborda tendinţele în materie de ocupare 
a forţei de muncă, specifice propriilor teritorii.Comisia Europeană are soluţii în ceea ce priveşte reducerea decalajelor 
din sectorul agricol. Rămâne la latitudinea guvernului român să fructifice aceste fonduri în interesul fermierilor, 
pentru a reduce decalajele dintre România şi alte state şi, mai ales pentru a avea o agricultură performantă. 

 
Deputat 

Vasile Gudu 
 

     *** 
 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
 

Impactul programului dedicat 
tinerilor debutanţi în afaceri 

 
 Stimate Domnule Ministru, 
 Vă rog să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1. Câte firme SRLD au beneficiat anual de sprijinul programului dedicat tinerilor debutanţi în afaceri din anul 2011, 

de la crearea sa, până în prezent? Dar numărul total de locuri de muncă nou create anual de acestea?  

2. Câte firme SRLD au beneficiat anual de sprijinul programului dedicat tinerilor debutanţi în afaceri în judeţul Satu 
Mare, din anul 2011, de la crearea sa, până în prezent, şi pe ce loc se află judeţul Satu Mare în rândul judeţelor 
ţării? Dar din perspectiva numărului total de locuri de muncă nou create anual de acestea? 

3. Care este ponderea femeilor şi bărbaţilor în rândul firmelor SRLD create în urma acestui program de finanţare 
nerambursabilă, în ţară şi în judeţul Satu Mare? 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii 

Sistemul electronic de transmitere a fişei pacienţilor 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Supun atenţiei dumneavoastră sistemul electronic de transmitere a fişei pacienţilor de către echipajul 
Serviciului de Ambulanţă, prin intermediul tabletei. Deşi a fost gândit pentru a scurta timpul de alertare a echipajului 
şi mai ales timpul de ajungere la caz, momentan acesta a dus la prelungirea timpului de intervenţie, în unele situaţii, 
din cauza faptului că medicul sau asistentul medical de pe ambulanţă trebuie să completeze şi această fişă, la locul 
incidentului. Spre exemplu, în judeţul Satu Mare  mi-a fost adus la cunoştinţă un caz în care timpul de reacţie al 
echipajului a fost întârziat cu aproape o jumătate de oră, din acest motiv. 
Având în vedere situaţia expusă mai sus vă rugăm să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1.În câte judeţe şi câte echipaje beneficiază de un astfel de sistem? 

2.Cum s-a îmbunătăţit timpul de reacţie în urma implementării acestui sistem? 

3.Ce măsuri aveţi în vedere pentru a creşte eficienţa acestui sistem şi timpul de intervenţie al echipajului?  

4.Este conectat acest sistem la baza mare de date medicale electronice? Poate fi accesat direct istoricul unui pacient 
de către personalul de pe ambulanţă? Aveţi în vedere implementarea unui astfel de sistem care să permită accesul 
direct la istoricul medical prin intermediul cardului de sănătate al pacientului?  

Solicit răspuns în scris. 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

Adresată doamnei Cristina Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pãdurilor 
 

Reciclarea deşeurilor în România -o problemã nerezolvatã aflatã în atenţia Comisiei Europene 
 
 Doamnã Ministru, 
 
 România nu a reuşit sa înregistreze schimbări semnificative în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea 
deşeurilor. Potrivit conceptului de economie circulară, deşeurile nu trebuie să mai reprezinte o povară, ci o resursă 
importantă din punct de vedere economic, aşa cum se întâmplă în majoritatea statelor din Uniunea Europeană. Din 
păcate, în ţara noastră, deşeurile sunt încă privite ca fiind o povară, în timp ce ar putea fi văzute drept o oportunitate 
pentru dezvoltare economică mai ales în zona energiei regenerabile                                            .  
 Pragul de reciclare a deşeurilor municipale este stabilit de Comisia Europeană la 65 %, până în anul 2030. De 
asemenea, este vorba şi despre o ţintă de 75 % în cazul reciclării deşeurilor de ambalaje.  
 Din motive de neînţeles, România este statul care are cel mai mic nivel al reciclării deşeurilor din Uniunea 
Europeană, precum şi cea mai mare rată de depozitare a deşeurilor, fiind astfel în imposibilitatea de a-şi onora 
obligaţia asumată prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, unde era prevăzut un nivel de reciclare al deşeurilor 
de minimum 50%. În cadrul programului pentru perioada 2007-2013, din Fondul European de Dezvoltare Regională 

s-au alocat 2,8 miliarde euro pentru gestionarea deşeurilor, iar în perioada 2014‐2020 sunt prevăzute alte 300 de 

milioane euro din fondul de coeziune.  Având în vedere faptul că reciclarea deşeurilor este o problemă care în mod 
negativ aduce România în atenţia Comisiei Europene, vă rog, doamnă Ministru să-mi comunicaţi punctul 
dumneavoastră de vedere asupra situaţiei mai sus menţionate, precum şi  măsurile concrete pe care Ministerul 
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Mediului, Apelor şi Pădurilor le va întreprinde în scopul atingerii nivelului de reciclare asumat prin Tratatul de 
aderare, astfel încât România să îşi poată îndeplini această obligaţie la termen. 
 Solicit rãspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  

Sprijin financiar pentru acordarea investiţiilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
 
 Domnule Ministru, 
 

Guvernul României a adoptat în şedinţa de guvern de sãptãmâna trecutã un memorandum propus de 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin care întreprinderile mici şi mijlocii vor fi 
sprijinite sã-şi dezvolte investiţiile printr-o nouã schemã multianualã de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de 
minimis), în valoare totalã de 900 de milioane de lei, mãsurã care se încadreazã în politicile economico-bugetare şi 
financiare ale statului român. Schema de ajutor de stat a fost elaboratã în baza prevederilor OUG nr. 55/2015 privind 
stabilirea unor mãsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative, a Hotãrârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunãtãţirea mediului de afaceri din România-Orizont 2020 şi a 
legislaţiei naţionale şi europene în materie de ajutor de stat.  
 În conformitate cu memorandumul adoptat, sprijinul financiar se acordã sub forma unor granturi pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiilor iniţiale, în scopul realizãrii unor obiective de investiţii. Astfel, 
schema de ajutor de stat este conceputã ca program multianual,fiind elaboratã pentru perioada 2017-2020, cu 
finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor ajutorului de stat se face prin înscriere anualã, în limita 
bugetului alocat prin legea bugetului de stat şi cu respectarea unor condiţii de eligibilitate.Ajutorul de stat se acordã 
întreprinderilor sub formã de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita maximã admisã. 
Beneficiarul ajutorului de stat trebuie sã asigure cofinanţarea investiţiei fie prin resurse proprii, fie prin finanţare 
externã, sub o formã care sã nu facã obiectul niciunui alt ajutor public.  
  Având în vedere faptul cã rezultatele obţinute prin acordarea acestor ajutoare vor conduce la creşterea 
numãrului locurilor de muncã nou create, la creşterea volumului de investiţii strãine în România,astfel încât 
investiţiile sã devinã mai dinamice şi predictibile datoritã unui numãr în creştere de oportunitãţi în piaţã în special în 
cadrul regiunilor defavorizate, vã rog, domnule Ministru sã-mi comunicaţi care este data estimatã la care va intra în 
vigoare aceastã schemã de ajutor de stat, cum vor fi alocate sumele necesare derulãrii acestei scheme şi care este 
numãrul de beneficiari preconizat a primi acest ajutor financiar. 

Solicit rãspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetãrii Ştiinţifice 
 
Protocolul de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din 

România şi Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului Superior şi Cercetării din Republica Franceză 
 
 Domnule Ministru, 

În perspectiva vizitei în România a preşedintelui Republicii Franceze, François Hollande, vizită oficială care 
a avut loc în perioada 12-13 septembrie 2016, Guvernul României a adoptat printr-un memorandum Protocolul de 
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cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului Superior şi Cercetării din Republica Franceză. În acest sens, cele 
două ministere vor colabora pentru stabilirea programelor şcolare cu respectarea legislaţiei din România şi a 
autonomiei instituţiilor şcolare şi vor continua şi încuraja cooperarea la nivel şcolar între cele două ţări la toate 
nivelurile şi, cu precădere, la nivel liceal, filiera teoretică şi tehnologică, precum şi la nivelul învăţământului 
profesional. De asemenea, protocolul are în vedere sprijinirea studiului limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei 
româneşti în cadrul universităţilor din Republica Franceză, prin continuarea funcţionării lectoratelor de limbă română 
de la Universitatea din Strasbourg, Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III, Universitatea Aix-Marseille şi prin 
înfiinţarea unor noi lectorate de limbă română. 

Ținând cont că faptul că această cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale  dintre România şi 
Franţa constituie o axă prioritară de lucru pentru ambele state, vă rog, domnule Ministru să-mi comunicaţi dacă  prin 
acest protocol sunt prevăzute măsuri de stabilire a unor legături  între instituţiile de educaţie şi întreprinderi cu capital 
francez, organizarea de vizite de studii şi/sau de stagii în strânsă legătură cu organizaţiile reprezentative ale mediului 
de afaceri, precum şi un posibil schimb de informaţii privind abordările pedagogice în materie de învăţământ 
profesional şi tehnic, cum ar fi campusurile de meserii şi calificări, formare în alternanţă, valorificarea meseriilor, 
orientarea elevilor. 

Solicit rãspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean  

 
*** 

 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Planul integrat de dezvoltare al Microregiunii Bran-Moieciu-Fundata, proiect bilateral între Romania şi 
Republica Austria 

 
Domnule Viceprim-ministru, 
 
Încă din anul 2011, primarii Microregiunii Bran-Moieciu-Fundata sunt în negocieri cu Ministerul Dezvoltării 

în vederea susţinerii unui studiu integrat, la standard de excelenţă. Partener sţiintific al microregiunii a fost de la 
inceput Universitatea Tehnică din Viena. În repetate rânduri Republica Austria a oferit Guvernului României 
memorandumuri de susţinere al proiectului, iar Ambasadorul Austriei, împreună cu reprezentanţii consorţiului 
Universităţii Tehnice din Viena, au purtat discuţii la MDRAP – la nivel politic şi administrativ. Până în prezent, fără 
rezultate. 
Dintre memorandumurile înmânate de reprezentanţii Republicii Austriei doresc să amintesc de următoarele: 
 În iunie 2012, memorandumul prezentat de către Werner Faymann, Cancelarul Austriei, şi Dr. Christoph 

Leitl, Preşedintele Camerei de Comerţ al Austriei, domnului Prim-ministru Victor Ponta. 
 La a VII-a sesiune a Consultărilor economice bilaterale româno-austriece, în data de 24 iunie 2016, domnul 

Secretar de Stat Vlad Vasiliu, Ministerul Economiei, a primit un nou memorandum, din partea Ministerului 
Federal de Economie al Republicii Austria. 

De-a lungul timpului, din partea MDRAP au venit mai multe propuneri de a rezolva situaţia pentru Microregiunea 
Bran-Moieciu-Fundata, însă fără de a fi concretizată vreuna: 
 Memorandum Guvernamental, 
 Semnarea unui parterneriat între MDRAP şi ministerul omolog din Austria, 
 Crearea unei zone ITI pentru Bran-Moieciu-Fundata. În acest sens, Universitatea Tehnică din Viena, 

împreună cu URBAN INCERC, a predat o documentaţie la MDRAP. 

Consider că Microregiunea Bran-Moieciu-Fundata deja a dovedit că poate implementa programe şi proiecte care 
se situează cu mult peste nivelul altor comune din Romania. Enumăr câteva exemple: 

• Atragera ca partener stiinţific a Universităţii Tehnice din Viena (2011). 
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• Implicarea, şi nu doar consultarea, populaţiei din Microregiunea Bran-Moieciu-Fundata prin proiectul 
european din programul “Europa pentru Cetăţeni” (2015), cu microregiunea austriacă Mallnitz-Obervellach-
Flattach (Carintia). 

• Pregătirea unui voluntariat, printre altele pentru a derula măsuri de amploare, cum a fost ancheta de trafic din 
anul 2013. 

• Proiecte de dezvoltare, alături de microregiune turistică din Carintia, pe urmatoarele teme: educaţie, 
mobilitate pentru cetăţeni şi turişti şi turism pentru vârstnici. 

• Pregătirea unui webmap server cu o zonă de test pentru un Sistem Geografic Informaţional (GIS) comunal 
(2012). În prezent se inventariază toată infrastructura microregiunii, pentru întregirea GIS-ului unic, iar la 
MDRAP s-a depus o cerere de finanţare pe Legea nr. 521/1997. 

• Tourism information system: Prima versiune, printr-un portal online (visitbran.com). Pentru turiştii sosiţi în 
Bran-Moieciu-Fundata s-a pus la dispoziţie un sistem de informare turistică online care sprijină turiştii la 
rezervare de locuri şi pentru popularizarea obiectivelor. 

Vă adresez, asadar, urmatoarele intrebări: 
1. A intrat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în posesia memorandumului primit în 

cadrul consultărilor economice bilaterale româno-austriece, din 24.06.2016, la Viena? 
2. Care a fost sau urmează să fie raspunsul trimis Republicii Austria, la propunerea unui proiect de excelenţă, 

pentru zona Bran-Moieciu-Fundata? 
3.   Ținând cont de anunţul domnului Premier Ciolos, care în data de 04.07.2016, cu ocazia Forumul 

Administraţiei Publice Locale, a subliniat că se va “propune o abordare integrată pentru dezvoltarea Văii Jiului, a 
localităţii Roşia Montană şi a zonei Moldovei”, doresc să ştiu care ar fi motivul de ce nu se ia in calcul şi 
Microregiunea Bran-Moieciu-Fundata, mai ales că este o zonă care susţine masiv turismul, la nivel naţional şi 
internaţional. 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Gheorghe Ialomiţianu 

 
*** 

Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiei cu Mediului de Afaceri 
 

Planul integrat de dezvoltare al Microregiunii Bran-Moieciu-Fundata, proiect bilateral între Romania şi 
Republica Austria 

 
Domnule Viceprim-ministru, 
 
În cadrul celei de a VII-a sesiuni a Consultărilor economice bilaterale româno-austriece, în data de 24 iunie 

2016, partea austriacă a prezentat printre altele şi un memorandum pentru proiectul de dezvoltare a Microregiunii 
Bran-Moieciu-Fundata. 

Microregiunea Bran-Moieciu-Fundata, prin primarii celor trei localităţi şi prin Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară BMF (Bran Moieciu Fundata) întreprinde de mai mult de patru ani eforturi pentru realizarea unei 
dezvoltări coerente, durabile şi integrate a acestei zone, care este o carte de vizită a României datorită celor peste 
700.000 de vizitatori atraşi anual din întreaga lume de Castelul Bran şi de brandul de turism rural şi ecoturism al 
zonei. 

Din punct de vedere economic, social şi fizic vorbim de o zonă coerentă şi funcţională pentru aplicarea unei 
strategii integrate de dezvoltare, care să permită o utilizare durabilă a resurselor. Factorii locali au înţeles că proiectul 
dezvoltării integrate al acestei zone nu poate fi realizat doar cu angajamentul şi resursele autorităţilor locale. 

Astfel, în anul 2011 a pornit, la iniţiativa comunelor din Microregiunea BMF, un dialog cu Universitatea 
Tehnică din Viena pentru modernizarea acestei zone folosind experienţa şi expertiza austriacă în dezvoltarea 
sustenabilă a zonelor cu specific în turism. Universitatea Tehnică din Viena a dat curs cererii şi a trimis o grupă de 
profesori pentru a cunoaşte zona şi necesităţile. În urma primelor studii realizate, s-a definitivat o temă de colaborare 
între cele două state în scopul dezvoltării urbanistice şi turistice la standarde europene a zonei Bran-Moieciu-Fundata. 
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În sprijinul unui astfel de proiect s-a constituit un consorţiu ştiinţific româno-austriac format din Institutul Naţional 
de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială URBAN INCERC  şi Institutul pentru 
Geoinformaţii şi Cartografie, Centrul pentru Planificarea Sistemelor de Transport, Centrul pentru Planificare Locală 
şi compania Geodis Todor). 

În mai multe rânduri, atât reprezentanţii Republicii Austriei, în frunte cu Ambasadorul Austriei, cât şi 
comunele, au purtat discuţii cu Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice, dar şi cu Ministerul 
Economiei şi Turismului, pentru finanţarea acestui proiect de excelenţă. Până în prezent, Guvernul României nu a 
făcut eforturi să stabilească un parteneriat cu Republica Austria în vederea demarării acestui proiect. 
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări: 

1.Memorandumul a fost transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ministerul 
responsabil pentru acest proiect? 
2.Care este opinia Ministerului, Domnule Viceprim-ministru, faţă de propunerile înaintate de partea austriacă, 
ţinând cont de faptul că Bran-Moieciu-Fundata reprezintă o zonă emblematică pentru turismul românesc şi cel 
european? 
3.Care a fost sau urmează să fie raspunsul trimis Republicii Austria, la propunerea primită în cadrul consultărilor 
economice bilaterale româno-austriece, din 24.06.2016, la Viena? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Gheorghe Ialomiţianu 

 
*** 

 
Adresată domnului Lazãr Comãnescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Procedura care se aplicã în cazul pierderii documentelor în strãinãtate 
  
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 Supun atenţiei dumneavoastrã problema cetãţeanului român, Ioan Cionca, cãruia în timpul concediului la 
Roma, unde a fost plecat împreunã cu soţia, fiica şi prietenul acesteia, cetãţean britanic, i-au fost furate actele şi banii. 
În gara Termini au solicitat ajutorul autoritãţilor italiene pentru depunerea reclamaţiei, dar iniţial au întâmpinat 
reticenţa acestora din cauza faptului cã sunt români. În urma prezentãrii actelor de cãtre cetãţeanul britanic care îi 
însoţea, reclamaţia a fost luatã în considerare. La Ambasada României din Roma le-a fost solicitatã plata unei taxe de 
65 de euro în vederea eliberãrii documentelor necesare pentru întoarcerea în ţarã. Deşi cetãţenii le-au prezentat 
acestora evenimentele în care au fost implicaţi şi faptul cã banii şi bunurile le-au fost furate, personalul a avut mai 
degrabã o atitudine reticentã, solicitând în continuare plata taxei. 
Având în vedere situaţia expusã mai sus vã rugãm sã ne rãspundeţi punctual la urmãtoarele întrebãri: 
1.     Care este procedura care trebuie urmatã de cetãţenii români în astfel de cazuri nefericite? 
2.    Care este cuantumul taxelor aplicate în aceste situaţii şi ce costuri concrete acoperã? Se pot plãti aceste taxe dupã 
revenirea în ţarã? 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

Adresată domnului Ioan Dragoş Tudorache, ministrul Afacerilor Interne 
 

Respectarea obligaţiilor primăriei Iaşi în privinţa întreţinerii  străzilor din Iaşi 

 Stimate domnule Ministru,  

 Vă rog să îmi comunicaţi următofrele aspecte privitoare la respectarea obligaţiilor pe care le are Primăria Iaşi  
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cu privire la întreţinerea infrastructurii rutiere: 
1. Care sunt drumurile aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi care nu respectă prevederile OUG 
195/2002, după cum urmează:  
- nu respectă Semnalizarea rutieră – marcaje rutiere conform SR 1848-7 din 2004 
- nu respectă  Semnalizarea rutieră – indicatoare conform SR 1848-1 din 2011 
- nu respectăSR 1948-1 Stâlpi de ghidare şi parapete 
- nu respectă SR 1948-2 Parapete pe poduri 
- nu respectă  SR 1317-2 Dispozitive de protecţie la drumuri (clase, criterii, metode de încercare) 
-nu respectă Viabilitatea drumului = starea tehnică corespunzătoare a părţii carosabile, constând în practicabilitatea 
permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum 
2. Vă rog să îmi comunicaţi ce măsuri legale au fost luate, in ultimii 4 ani (în ce cuantum şi dată la care au fost luate) 
faţă de Administratorul Drumurilor Publice din Municipiul Iasi, de către Poliţia Rutieră din cadrul IGPR/IPJ (având 
în vedere OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziţii generale, Art.2 coroborat cu Legea 218/2002 Capitolul III. 
Atribuţiile Poliţiei Române, Art.26 pct.1 alin. 1, 2, 6, 10 ,18 24 şi Art.39), cu privire la neregulile legate de drumurile 
publice din Municipiul Iaşi aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi care nu respectă prevederile OUG 
195/2002 şi sancţionate la Art.105 pct. 1, 2, 3 şi 4, fapte contravenţionale ce generează situaţii periculoase pentru 
fluentă şi siguranţă circulaţiei şi pun în pericol viaţă şi integritatea corporală a participanţilor la trafic. 
3. De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi care este numărul de accidente, numărulde decedaţi, răniţi grav, răniţi 
uşoripentru fiecare drum identificat la punctul 1 de mai sus, indiferent de cauza producerii lor. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 

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

Consolidarea digului de apărare a municipiului Buzău 
 
 Stimată doamnă ministru, 
 
 Digul de apărare a municipiului Buzău se deteriorează după fiecare viitură formată pe râul Buzău. 
Problemele au fost accentuate mai ales de viiturile din anii 2014 şi 2016.  
 Specialiştii avertizează că, în caz de rupere a digului, râul Buzău va inunda 10 hectare de teren arabil, staţia 
de epurare a municipiului, cimitirul din capătul cartierului Dorobanţi, 30 de locuinţe şi cantonul de exploatare a 
formaţiei Buzău – Călmăţui, iar circulaţia maşinilor pe ruta ocolitoare a oraşului, cuprinsă între podul de la 
Mărăcineni şi cel de la Vadu Paşii, se va întrerupe total. 
 Având în vedere această situaţie vă întreb, doamnă ministru, când vor fi demarate lucrările de consolidare a 
malului digului, pentru evitarea unui iminent dezastru? 
 Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Deputat  
Erland Cocei 

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

Situaţia şcolii din satul Limpezis,  
comuna Movila Banului 

 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Din anul 2008, copiii din satul Limpezis, comuna Movila Banului, sunt nevoiţi să înveţe în căminul cultural 
al satului, în condiţii improprii. Accesul în sălile de clasă se face dintr-o încăpere în alta, pereţii provizorii nu asigură 
izolarea fonică. În toată clădirea există doar o sobă, apa potabilă şi grupurile sanitare sunt inexistente, iar cancelaria 
profesorilor este delimitată printr-o perdea de sala de clasă. Elevii care participă la orele de sport sunt încolonaţi în 
faţa căminului cultural şi sunt nevoiţi să traverseze un drum european, pe care, în ultimii ani, s-au produs foarte multe 
accidente. 
 În aceste condiţii, vă întreb, domnule ministru, cum pot fi  soluţionate problemele semnalate în beneficiul 
elevilor şi al dascălilor? 
 Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Erland Cocei 

 
*** 

 
 
Adresată domnului  Dacian Cioloş, Prim-ministrul României 

 
Reabilitarea fostului penitenciar de la Râmnicu Sărat 

 
 Stimate domnule Prim-ministru, 
 
 Zeci de vizitatori, atât din ţară, cât şi din state precum Olanda, Danemarca, Germania - sau chiar de peste 
ocean -, vin în fiecare lună să vadă locul unde erau închişi cei care îndrăzneau să se opună cruntei dictaturi 
comuniste. Este vorba despre fosta închisoare de la Râmnicu Sărat, construită în anul 1898 şi  declarată monument 
istoric. Din anul 1955, în această închisoare a fost închisă o mare parte a elitei ţărăniste care supravieţuise regimului 
din alte penitenciare. 
 Cei care doresc să viziteze fostul penitenciar trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere, din cauza 
stării avansate de degradare. Geamurile sunt sparte, iar apa pătrunde în interior la fiecare ploaie. Din cauza 
infiltraţiilor, o parte a pasarelei s-a deteriorat.  
 Fosta închisoare se află în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi am aflat că 
pregăteşte un proiect de reabilitare cu fonduri guvernamentale. 
 În acest sens, vă întreb, domnule Prim-ministru, când este estimat că vor începe lucrările de reabilitare pentru 
acest obiectiv, care, în prezent,  întâmpină vizitatorii cu mesajul ”Atenţie, pericol de prăbuşire!”? 
 Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Erland Cocei 

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

Petiţia a d-lui Rusu Nicolae 
 

Domnule Ministru,  
Vă informez că la cabinetul parlamentar s-a prezentat dl Rusu Nicolae cu solicitarea ca petiţia lui cu nr 

161/24.05.2016 adresată Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap să primească răspuns. 
Menţionez că termenul legal de răspuns este cu mult timp depăşit, fenomen ce  determină scăderea încrederii 

cetăţenilor în administraţia locală. 
Aştept răspunsul dvs în scris. 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat  

Carmen Hărău 
 

*** 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 
Analiză petiţie a domnului  Avram Zaharie  

din municipiul Deva, jud. Hunedoara 
 

Stimate domnule Viceprim-Ministru, 
 
Vă informez că la cabinetul meu parlamentar se prezintă numeroşi petenţi  cu probleme similare celor din 

petiţia anexată. 
În situaţia în care pe parcursul timpului (zeci de ani) s-au produs numeroase modificări organizatorice (de ex: 

au fost desfiinţate regiile locale de gospodărire) întâmpin dificultăţi în abordarea problematicii cetăţenilor petenţi.  
Vă rog respectuos să-mi transmiteţi în scris punctul D-voastră de vedere despre solicitările din petiţia anexată 

precum şi eventuale sugestii în ceea ce priveşte instituţiile abilitate să rezolve acest tip de probleme. 
Cu stimă,  

 
Deputat  

Carmen Hărău 
 

*** 
 
Adresatã domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

 
Analiză a propunerii legislative P-lx 64 / 2016 

  
Domnule  Viceprim-ministru,  
 

 
 Vă remit prezenta intrebare cu speranţa unei analize obiective a Dvs. asupra necesităţii susţinerii de către 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a proiectului P-lx 64 / 2016, în contextul în care 
Compania Naţională Loteria Română (CNLR) se află sub administrarea acestui minister. 
 Astfel, proiectul legislativ menţionat propune reglementarea nediscriminatorie, în sensul taxării uniforme 
pentru aparatele de tip VLT (Videolotery Terminal), operate exclusiv în sediile CNLR, cu cele de tip slot – machines, 
operate de către companii provate licentiate şi autorizate spre a exploata jocuri de noroc. 
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 În prezent, conform OUG 77 / 2009, din cifrele obţinute de mine pentru aceste tipuri de jocuri de noroc a fost 
asigurată următoarea colectare la bugetul de stat: 
 Colectare din taxa de autorizare aplicată aparatelor de tip slot-machines 
686.313.960 lei, respectiv, la un curs de 4,50 lei/euro, 152.514.213 EUR 
Colectare din taxa aplicată aparatelor de tip VLT (3% din venitul realizat) 
16.276.509 lei, respectiv 3.617.002 EUR 
 Diferenţa considerabilă dintre cei doi indici de colectare provine din faptul că, în timp ce pentru aparatele tip 
slot – machines Clasa A se aplică o taxă de autorizare de 2.600 EUR anual per aparat, pentru operarea de aparate tip 
VLT (apanaj exclusiv al CNLR) se aplică o taxare specială de doar 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc 
ale operatorului licenţiat, deci CNLR. 
 Dacă s-ar fi aplicat acelaşi nivel de taxare, conform calculelor mele bazate pe informaţia că în piaţă sunt 
operate în prezent aproximativ 6.000 de aparate de tip VLT, colectarea la buget atribuită acestora ar fi fost de 
15.600.000 EUR anual. 
 Vin către Dvs. cu următoarele observaţii, care, în opinia mea, au valoarea unor realităţi ce nu mai pot fi 
ignorate: 
 
1. Obiectivul pe care Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi-l asumă prin 
preluarea sub tutela sa a CNLR este, bineînţeles, creşterea veniturilor companiei şi scoaterea CNLR din sfera 
suspiciunilor şi scandalurilor publice care planează asupra activităţii sale în ultima vreme. Compania se află, prin 
urmare, în prezent într-un punct critic pe care trebuie să-l depăşească, efectul imediat fiind o creştere aşteptat 
consistentă a veniturilor. 
 Vă rog însă să constataţi că aplicarea de taxe pe activităţile CNLR nu afectează, ci converge cu optimizarea 
activităţii sale, obiectivul final al celor două demersuri fiind acela de a asigura contribuţii bugetare. În acest sens, 
dacă profitabilitatea CNLR este totuşi greu de plasat sub semnul predictibilităţii, colectarea de taxe este instrumentul 
garantat de generare de contribuţii bugetare. 
2. Taxarea discriminatorie a aparatelor de tip VLT în raport cu cele de tip slot machines generează o evidentă 
desconsiderare a însăşi legislaţiei speciale, OUG 77 / 2009, în sensul enunţului din textul legislativ privind 
clasificarea tipurilor de joc. 
 
Astfel, conform OUG 77 / 2009, Art. 18 (1) “Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. i se încredinţează, în 
calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto şi loto la distanţă, astfel 
cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. a) şi lit. h) din prezenta ordonanţă de urgenţă." Astfel, în mod just, statul 
român asigură monopolul CNLR asupra jocului de loto şi loto la distanţă, aşa cum sunt definite acestea la Art. 10 
alin. (1) lit. a) şi lit. h). 
Jocul de tip VLT este însă încadrat la Art.10 alin.(1) lit.e: 
"e)  jocurile tip slot-machine: - jocuri tradiţionale - de trei tipuri, respectiv: 
(i) slot-machine daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, 
utilajelor si instalatiilor specifice, care vor fi operate in locatii specializate in care se poate desfasura activitatea de 
jocuri de noroc, iar castigul este nelimitat si depinde de hazard; 
(ii) aparatele electronice atribuitoare de castiguri cu risc limitat, daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica 
a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, care nu vor fi operate in locatiile 
specializate in care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc, iar castigul este limitat si depinde de hazard; 
(iii) jocurile de videoloterie, care se desfăşoară în prezenţa fizică a jucătorilor, în care mijlocul de joc trebuie conectat 
la un server central, pe care rulează programul de joc şi care validează câştigul, şi fără de care jocul nu se poate 
desfăşura. Sunt jocuri de tip loto, prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat 
jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio 
influenţă / relevanţă în obţinerea câştigului." 
Asociat celor de mai sus, consider că în punctul de vedere negativ emis de Guvernul României în 07.06.2016 cu 
privire la P-lx 64 / 2016, se susţine în mod eronat că “nu există prevederi care să excludă videoloteria din categoria 
jocurilor loto”. Tocmai faptul că aparatele de tip VLT sunt încadrate ca jocuri de tip slot-machine nu permite 
aplicarea monopolului de stat pentru acestea şi nici o taxare discriminatorie! 
Ele există însă, iată, prin încadrarea distinctă a jocului de tip VLT în Art.10 alin.(1) lit.e. Prin urmare, aparatul de tip 
VLT este un joc de tip slot – machine şi trebuie taxat în consecinţă. 
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De altfel, Consiliul Concurenţei a luat poziţie cu mai multe prilejuri în această speţă, poziţie care aduce neîndoios o 
singură concluzie: regimul de taxare diferenţiat aplicat între slot-machine şi VLT reprezintă o manifestare 
anticoncurenţială. 
3. Cu convingerea că dezideratul pe care şi-l asumă ministerul pe care îl conduceţi, acela de creştere a 
veniturilor CNLR, va fi atins, vă supun atenţiei evaluarea veniturilor asigurate CNLR de aparatele tip VLT. Astfel, 
deşi o creştere a taxării aplicate aparatelor de tip VLT aparent ar greva veniturile asigurate de acest tip de joc 
companiei, odată depăşită criza în care se regăseşte compania, rezultatul financiar realizat va creşte sensibil. 
În prezent, conform informaţiilor din piaţă: 
Un aparat tip slot machine asigură un venit net (Gross Gaming Revenue – *GGR) de 1.100 – 1.200  EUR lunar. 
Un aparat de tip VLT asigură un venit net de doar 600 – 700 EUR. 
*GGR reprezintă venitul real al operatorului de jocuri de noroc, respectiv încasări din care se scad premiile acordate 
Prin urmare, este evident că administraţia CNLR trebuie să ia măsuri de creştere a performanţei financiare pe sectorul 
VLT, nu să beneficieze de un regim de taxare mai relaxat decât competiţia directă şi totodată anticoncurenţial. 
 Asociat, preluând tot din argumentele invocate în punctul de vedere al Guvernului pe P-lx 64 / 2016, nu cred 
că se poate, la nivel guvernamental, invoca faptul că “prin taxarea similară, operatorii din domeniu nu-şi vor putea 
acoperi cheltuielile”. Prin “operatori din domeniu”, dat fiind că doar Loteria Română operează VLT, înţelegem 
CNLR. Astfel, CNLR nu şi-ar putea acoperi cheltuielile operaţionale, însă operatorii privaţi pot. 
Considerând cele de mai sus, cu respect vă adresez următoarele întrebări: 
 
- Cate aparate de tip VLT sunt în prezent funcţionale în punctele de lucru ale CNLR (din informaţiile mele 
numărul acestora este de 5.500 – 6.000) 
- Cum evaluaţi proiectul de lege P-lx 64 / 2016 şi care va fi poziţia Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri faţă de acest proiect legislativ în urma analizei celor expuse mai sus? 
 Reluând speranţa unei analize obiective din partea Dvs., vă mulţumesc şi asociez prezentei punctul de vedere 
al Guvernului privind P-lx 64 / 2016, precum şi proiectul P-lx 64 / 2016. 

Solicit răspuns scris  
 Cu stimă, 
 

Deputat   
Maria Grecea 

 
*** 




