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PREZENTARE 
 

      Deputaţii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin 

care acesta îşi exercită suveranitatea, în condiţiile prevăzute de 

Constituţie şi de legile ţării. În exercitarea mandatului, deputaţii 

sunt în serviciul poporului.  

   În 2016, hunedorenii mi-au acordat pentru a doua oară votul 

de încredere pentru a-i reprezenta în Camera Deputaților. Am 

fost mereu serviciul acestora, după cum se poate vedea în acest 

raport de activitate. În ultimii patru ani, am contribuit la inițierea 

a 84 de proiecte legislative. Dintre acestea, 40 au fost 

promulgate, ajungând să contribuie pozitiv la viața cetățenilor 

români. 

 

Natalia-Elena Intotero 

Deputat de Hunedoara 
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STATISTICI PARLAMENTARE 
 

 

37 
Luări de cuvânt 

 

57 
Declarații politice 

 

84  
Inițiate legislative 

 

40 
Propuneri legislative promulgate 

 

55 
Întrebări și interpelări 

 

7  
Moțiuni 
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ACTIVITATE ÎN COMISII ȘI GRUPURI 
 

 

VICELIDER  

(până în februarie 2018) 

Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, Camera Deputaților 

 

MEMBRU 

Comisia pentru politică externă, Camera Deputaților 

 

MEMBRU 

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi  

Senatului pentru relaţia cu UNESCO, Camera Deputaților  

 

MEMBRU 

Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru eleborarea, 

modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie electorală 

 

 
MEMBRU ÎN GRUPURILE DE PRIETENIE CU PARLAMENTELE ALTOR STATE 

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba (până în noi. 2018) 

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federativă a Braziliei (din noi. 2018) 

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză 

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană 
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40 DE INIȚIATIVE DEVENITE LEGI 

 
 

ÎMPĂRȚIRE PE CATEGORII 

 

 

9

8

7

6

5

4
1

Agricultură (9)

Administrație Publică (8)

Protecție Socială și 
Muncă (7)

Infrastructură și Mediu 
(6)

Educație și Cultură (5)

Ordine Publică și 
Siguranță Națională (4)

Sănătate (1)
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NR  LEGE PREVEDERI 

1.  LEGEA nr.211/2017 pentru 
modificarea şi completarea 
art. 111 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

Legea creează cadrul legal prin care consiliile 
județene pot să se implice direct în finanțarea 
premiilor acordate de unitățile de învățământ 
și inspectoratele școlare elevilor care obțin 
rezultate deosebite la olimpiadele, 
concursurile și competițiile școlare organizate 
la nivel local.  

2.  LEGEA nr.212/2017 pentru 
completarea Legii nr. 
550/2004 privind organizarea 
şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române 

Legea asigură cadrul normativ necesar dotării 
structurilor Jandarmeriei cu mijloace specifice 
necesare eficientizării intervenției acestora în 
situațiile în care intră în contact cu animalele 
periculoase.   

3.  LEGEA nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice 

Legea prevede stabilirea unui sistem de 
salarizare pentru personalul din sectorul 
bugetar plătit din bugetul general consolidat al 
statului. 

4.  LEGEA nr.52/2018 pentru 
modificarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale 
si a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 

Legea creează cadrul care permite și 
autorităților administrației publice locale din 
România să încheie acorduri de 
înfrățire/cooperare și cu autoritățile 
administrației publice locale din Ucraina 
pentru realizarea și finanțarea unor obiective 
de investiții, programe comune cultural 
sportive, de tineret și educaționale, stagii de 
pregătire profesională și alte acțiuni care 
contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.   

5.  LEGEA nr.288/2018 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

Legea prevede ca suma compensatorie 
acordată cu titlul de chirie cadrelor vizate să 
poată fi utilizată de către acestea în vederea 
achitării ratei (fracțiunii din rată) pe care o 
plătesc pentru achiziția unei locuințe.  

6.  LEGEA nr.32/2018 privind 
transmiterea unei suprafeţe 
de teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe lonescu-
Şişeşti" - Institutul Naţional de 
Cercetare- Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al 

Legea creează cadrul legal, în sensul 
asigurării spațiului necesar pentru construirea 
unui nou spital în Brașov.  
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municipiului Braşov, pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţie "Construire Spital 
Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov" 

7.  LEGEA nr.154/2018 pentru 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor 

Reglementările instituite prin această Lege 
vizează administratorul căii ferate, care are 
obligaţia să doteze trecerile la nivel cu calea 
ferată ale tuturor drumurilor internaţionale, 
precum şi ale drumurilor naţionale care 
prezintă un risc ridicat de accidente, cu bariere 
şi semibariere şi totodată să asigure 
vizibilitatea la aceste treceri pe o distanţă de 
150 de metri. 

8.  LEGEA nr.88/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 

Legea are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, în sensul introducerii în sfera 
faptelor ce constituie abateri disciplinare a 
încălcării normelor în materia conflictului de 
interese. 

9.  LEGEA nr.54/2019 pentru 
completarea Legii nr. 176/2010 
privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte 
normative 

Legea prevede introducerea unui termen de 
prescripție a faptelor ce determină existența 
conflictului de interese sau a stării de 
incompatibilitate, având în vedere că și în 
materie mai gravă, a ilicitului penal, există o 
astfel de instituție juridică, mai precis 
prescripția răspunderii penale. Totodată, a fost 
introdus un nou articol cu următorul cuprins: 
„Faptele săvârșite de persoanele aflate în 
exercitarea demnităților publice sau funcțiilor 
publice ce determină existența conflictului de 
interese sau a stării de incompatibilitate se 
prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii 
lor.”  

10.  LEGEA nr.296/2018 privind 
aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea 
centrelor de colectare şi/sau 
prelucrare a laptelui în zona 
montană 

Legea prevede înființarea unor centre de 
colectare lapte în zona montană, având ca 
obiective valorificarea superioară a produselor 
montane, limitarea declinului sectorului de 
producție primară, în scopul asigurării 
consumului intern și stoparea depopulării 
zonei montane.  

11.  LEGEA nr.197/2018 privind 
Legea  
muntelui 

Legea reglementează modalitățile de protecție 
și dezvoltare inteligentă, durabilă și incluzivă a 
zonei montane prin: punerea în valoare a 
resurselor naturale și umane, creșterea 
puterii economice la nivel local și național, în 
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condițiile păstrării echilibrului ecologic și 
protecției mediului natural.  

12.  LEGEA nr.290/2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a 
teritoriului României 

Legea prevede actualizarea situației 
numărului, denumirii și componenței unităților 
administrativ-teritoriale care va putea fi 
folosită în mod oficial, în special, în activitatea 
curentă a autorităților administrației publice 
centrale și locale.  

13.  LEGEA nr.330/2018 privind 
aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea 
centrelor de colectare, 
spălare şi prelucrare primară 
de lână şi piei în zona 
montană 

Legea prevede înființarea Programului de 
investiții privind înființarea centrelor de 
colectare, spălare și prelucrare primară de 
lână și piei în zona montană.  

14.  LEGEA nr.331/2018 privind 
aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea 
unităţilor de capacitate mică 
pentru sacrificarea animalelor 
şi/sau prelucrarea cărnii în 
zona montană 

Legea prevede înființarea centrelor de 
sacrificare a animalelor în zona montană, 
având ca obiectiv valorificarea superioară a 
produselor montane, limitarea declinului 
sectorului de producție primară, în scopul 
asigurării consumului intern, menținerea și 
crearea de noi locuri de muncă, cu accent 
deosebit pe stoparea depopulării.  

15.  LEGEA nr.332/2018 privind 
aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea 
stânelor montane 

Legea prevede aprobarea Programului de 
investiții pentru înființarea stânelor montane, 
având ca scop valorificarea superioară a 
produselor montane, limitarea declinului 
sectorului de producție primară, în scopul 
asigurării consumului intern, menținerea și 
crearea de noi locuri de muncă, cu accent 
deosebit pe stoparea depopulării.  

16.  LEGEA nr.334/2018 pentru 
aprobarea Programului de 
încurajare a investiţiilor din 
zona montană 

Legea prevede înființarea Programului de 
încurajare a investițiilor în zona montană, 
având ca obiectiv valorificarea superioară a 
produselor montane, limitarea declinului 
sectorului de producție primară, în scopul 
asigurării consumului intern, menținerea și 
crearea de noi locuri de muncă, cu accent 
deosebit pe stoparea depopulării.  

17.  LEGEA nr.325/2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 509/2006 privind 
acordarea de miere de albine 
ca supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele 

Legea prevede o mai bună clarificare a 
modului de finanțare, dar și un alt tip de 
acordare a mierii în școli, astfel încât de 
alimentul pe care îl va primi gratuit, va putea 
beneficia nu numai elevul, ci și familia acestuia.   
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I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional 

18.  LEGEA nr.333/2018 privind 
aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea 
centrelor de colectare şi 
prelucrare primară a fructelor 
de pădure, a ciupercilor şi/sau 
a plantelor medicinale şi 
aromatice din flora spontană 
şi/sau de cultură în zona 
montană 

Legea prevede valorificarea superioară a 
produselor montane, limitarea declinului 
sectorului de producție primară, în scopul 
asigurării consumului intern, menținerea și 
crearea de noi locuri de muncă, cu accent 
deosebit pe stoparea depopulării.  

19.  LEGEA nr.198/2018 pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative în 
domeniul asigurării pentru 
accidente de muncă 

Legea reglementează situațiile în care 
voluntarii beneficiază de asigurare pentru 
accidente de muncă și boli profesionale, 
respectiv pe perioada în care participă la 
intervenții de urgență în calitatea lor de 
voluntari și acordarea indemnizației pentru 
voluntarii care au suferit un accident de muncă 
în timpul intervenției în situații de urgență.  

20.  LEGEA nr.59/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 

Legea modifică prevederi legislative existente 
pentru a eficientiza administrația publică 
locală. 

21.  LEGEA nr.232/2018 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi 

Legea rezolvă două necesități majore ale 
cadrului legislativ actual: interzicerea tuturor 
formelor de hărțuire ce nu intră sub spectrul 
legii penale sau al relațiilor de muncă precum 
și sancționarea lor. 

22.  LEGEA nr.200/2020 pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul 
străinilor în România şi a 
Ordonanţei Guvernului nr. 
25/2014 privind încadrarea în 
muncă şi detaşarea străinilor 
pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 

Lege prevede limitarea angajatorilor români 
de a angaja lucrători transfrontralieri și 
egalarea salariului angajatorului 
transfrontalier la nivelul salariului minim brut.  



 
 
  
 
 
 

 

 

RAPORT DE ACTVITATE   pagina 10/21 

NATALIA-ELENA INTOTERO 

DEPUTAT DE HUNEDOARA  

normative privind regimul 
străinilor în România 

23.  LEGEA nr.328/2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007 

Legea prevede delimitarea mai clară a 
serviciilor în ceea ce privește transportul 
public local și extinderea acestui serviciu și la 
nivel județean. De asemenea, legea are în 
vedere emiterea licențelor de traseu, pentru 
programul județean de transport persoane 
prin curse regulate, de către autoritate 
județeană de transport, pentru o mai bună 
gestionare și urmărire a parcului auto.  

24.  LEGEA nr.175 /2020 pentru 
modificarea şi completarea 
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 

Legea reglementează  obligativitatea utilizării 
stricte a terenurilor agricole pentru 
desfășurarea activităților agricole, de către 
proprietarii acestor terenuri, fie în regim de 
exploatare directă, fie prin încheierea 
contractelor de arendare.  

25.  LEGEA nr.219/2018 privind 
unele măsuri referitoare la 
sumele acordate 
reprezentând ajutoare de 
urgenţă 

Legea prevede exonerarea de la plată pentru 
sumele reprezentând acordarea ajutoarelor de 
urgență persoanelor aflate în stare de 
dificultate, pe care acestea trebuie să le 
restituie unităților administrativ teritoriale 
drept consecință a constatării de către Curtea 
de Conturi sau alte instituții cu atribuții de 
control a unor prejudicii.  

26.  LEGEA nr.79/2019 privind 
instituirea Zilei naţionale a 
gastronomiei şi a vinului 
românesc 

Legea prevede stabilirea zilei de 15 septembrie 
drept Ziua Gastronomie și a Vinului Românesc, 
zi care să celebreze bogăția de gusturi și 
tradiții românești.  

27.  LEGEA nr.286/2018 pentru 
modificarea alin. (1) şi (2) ale 
art. 64 din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului 

Legea prevede prelungirea vârstei minime de 
trimitere a copiilor în servicii de tip rezidențial 
la 7 ani, cu excepția celor ce necesită îngrijiri 
de tip specializat.  

28.  LEGEA nr.120/2019 privind 
unele măsuri necesare pentru 

Legea asigură corelarea și alinieirea 
reglementărilor privind proiectele de 
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realizarea lucrărilor şi 
implementarea proiectelor de 
importanţă naţională privind 
reţeaua electrică de transport 

importanță națională în domeniul transportului 
energiei electrice și normele legislative 
interne.  

29.  LEGEA nr.350/2018 privind 
instituirea zilei de 14 
septembrie - Ziua naţională a 
constructorului 

Legea prevede Instituirea zilei de 14 
septembrie ca „ZIUA NAȚIONALĂ A 
CONSTRUCTORULUI”.  

30.  LEGEA nr.118/2019 privind 
Registrul naţional automatizat 
cu privire la persoanele care 
au comis infracţiuni sexuale, 
de exploatare a unor persoane 
sau asupra minorilor, precum 
şi pentru completarea Legii 
nr. 76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date 
Genetice Judiciare 

Legea prevede înființarea Registrului național 
automatizat cu privire la actorii contravențiilor 
și infracțiunilor sexuale, de hărțuire, sau 
asupra minorilor.   

31.  LEGEA nr. 360/2018 privind 
modificarea art. 8 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii 
energiei din surse 
regenerabile de energie 

Legea exceptă de la plata certificatelor verzi a 
consumului de energie electrică pentru 
extracția, prepararea și manipularea 
cărbunelui, pentru a împiedica creșterea 
semnificativă a prețului energiei electrice la 
consumatorul final. 

32.  LEGEA nr. 186/2019 pentru 
modificarea si completarea 
Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătătii 
si pentru completarea Legii 
drepturilor pacientului nr. 
46/2003 

Legea aduce noi prevederi care garantează 
faptul că copiii care reprezintă umbre ale 
sistemului (fie că părinţii lor nu au acte de 
identitate, sau sunt abandonaţi la naştere, sau 
părinţii lor au acte, însă nu merg să declare 
copiii la primărie) să le fie garantate drepturile 
Constituționale. Conform Legii 186/2019, acești 
copii vor putea beneficia de ocrotirea statului 
și vor intra automat în procedura de obținere a 
unui CNP imediat ce se prezintă la unitățile 
medicale. 

33.  LEGEA nr. 98/2019 privind 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de 
dezvoltare locală  

Legea armonizează prevederile PNDL cu cele 
ale Legii nr.123/2012 și acordă cadrul legal 
pentru accesarea fondurilor de la bugetul de 
stat de către autoritățile administrației publice 
locale pentru finanțarea 
construirii/modernizării/reabilitării/extinderea 
sistemelor de distribuție a energiei electrice și 
a gazelor naturale. 



 
 
  
 
 
 

 

 

RAPORT DE ACTVITATE   pagina 12/21 

NATALIA-ELENA INTOTERO 

DEPUTAT DE HUNEDOARA  

34.  LEGEA nr. 87/2020 pentru 
modificarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 

Legea a fost modificată pentru reglementarea 

regimului juridic din cartea funciară. 

35.  LEGEA nr. 148/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative în 
materie electorală 

Legea a adus noi prevederi pentru a 
îmbunătății procesul electoral pentru românii 
stabiliți în străinătate, în vederea Alegerilor 
Prezidențiale din 2019. S-a creat un cadru 
legislativ pentru votul prin corespondență, 
pentru extinderea votului pe parcursul a 3 zile, 
precum și pentru deschiderea mai multor 
secții de votare. 

36.  LEGEA nr. 36/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă 

Legea aduce noi prevederi legale, inclusiv 
sancțiuni, care combat apelarea abuzivă și 
altertarea falsă la numărul de urgență 112. 
Scopul este diminuarea numărului de apeluri 
false și o mai bună asistență de urgență pentru 
cetățeni. 

37.  LEGEA nr. 23/2020 privind 
regimul juridic al Cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei, care 
fac parte din Lista 
patrimoniului mondial 
UNESCO şi unele măsuri 
pentru protejarea acestora 

Legea reglementează regimul special de 
protejare a cetăților dacice din Munții Orăștiei 
și oferă cadrul pentru punerea în valoare a 
monumentelor respective. 

38.  LEGEA nr. 122/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii apelor nr. 107/1996 

Legea asigură un cadru mai facil pentru 
promovarea proiectelor de interes și utilitate 
publică și îmbunătățirea activității de 
gospodărire calitativă și cantitativă a 
resurselor de apă. 

39.  LEGEA nr. 137/2020 pentru 
declararea lui Mihai Viteazul, 
Domn al Tării Româneşti şi al 
Moldovei şi Principe al 
Transilvaniei, martir şi erou al 
naţiunii române 

Legea îl declară pe Mihai Viteazul drept martir 
și erou al națiunii române și consfințește data 
de 27 mai ca zi de comemorare în care se pot 
organiza ceremonii. 

40.  LEGEA nr. 138/2020 pentru 
declararea personajelor 
istorice Horea, Cloşca şi 
Crişan martiri şi eroi ai 
naţiunii române şi pentru 
comemorarea la data de 8 
noiembrie a Martirilor Români 
de la Beliş 

Legea prevede declararea personajelor 
istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri 
şi eroi ai naţiunii române, în semn de 
recunoaștere și respect pentru suferințele 
îndurate în numele ideilor nobile ale libertății.  
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ALTE INIȚIATIVE LEGISLATIVE 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi 

(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi 

din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

3. Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 

privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum 

şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul 

metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului 

nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice 

care fac parte din Lista patrimoniului Mondial; 

7. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national 

de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de 

epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic 

general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 

Sănătăţii; 
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8. Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 

subordinea acestuia; 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară; 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor; 

12. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de 

Dezvoltare a României-S.A.; 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 

taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă ; 

14. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind 

dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar; 

15. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; 

16. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 

reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor; 

17. Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic nr.407/2006; 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 

19. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 
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20. Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - 

S.A. şi pentru modificarea unor acte normative; 

21. Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal; 

22. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 

2001 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare; 

23. Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing; 

24. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi 

referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie; 

25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 

26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

27. Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României; 

28. Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul 

Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională , 

participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la 

pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat; 

29. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru 

problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională; 

30. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 

noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la 
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Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, republicată; 

31. Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi 

preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical; 

32. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 205 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011; 

33. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

34. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală; 

35. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru 

reglementarea unor măsuri de protecţie socială; 

36. Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor; 

37. Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de 

strictă necesitate; 

38. Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011; 

39. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi 

mijlocii; 

40. Proiect de Lege pentru completarea art.86 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

41. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea 

serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 

pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea 

nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

42. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală; 
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43. Legea recunoştinţei între generaţii; 

44. Proiectul Legii modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului 

public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au 

fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 
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ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI 
 

Fiecare deputat poate formula întrebări scrise sau poate adresa întrebări orale 

Guvernului, miniştrilor ori altor conducători ai organelor administraţiei publice, la 

care solicită răspuns oral, răspuns scris sau răspuns scris şi oral. 

 

Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de 

unul sau mai mulţi deputaţi, prin care se solicită explicaţii asupra politicii Guvernului 

în probleme importante ale activităţii sale interne sau externe. Membrii Guvernului 

sunt obligaţi să răspundă la interpelări în cel mult două săptămâni. 

 

Domeniile în care au fost adresate cele mai multe întrebări și interpelări: relații 

externe, mediu, infrastructură, probleme sociale, români de pretutindeni, economie. 
 

1. Întrebarea nr.38A/06-02-2017 

Referitor la majorarea contribuţiei 

lunare de întreţinere a 

persoanelor cu handicap asistate 

în centrele rezidenţiale publice. 

2. Întrebarea nr.39A/06-02-2017 

Referitor la finalizarea procedurii 

de expropriere a imobilelor 

propietate privată afectate de 

Autostrada Orăştie - Sibiu şi plata 

despăgubirilor către persoanele 

îndreptăţite. 

3. Întrebarea nr.40A/06-02-2017 

Referitor la aspectele 

discriminatorii ale Legii 284/2010 

legate de salarizarea unor 

categorii importante de artişti şi 

personal tehnic angajaţi în 

instituţiile de spectacole şi de 

concerte. 

4. Interpelarea nr.2B/07-02-2017 

Referitoare la transferul dreptului 

de administrare a Complexului 

"Cetăţile dacice din Munţii 

Orăştiei" către Consiliul Judeţean 

Hunedoara. 

5. Interpelarea nr.1B/14-02-2017 

Necesitatea deschiderii unei 

misiuni diplomatice în Republica 

Malta. 

6. Interpelarea nr.3B/14-02-2017 

Referitor la o serie de 

medicamente necesare bolnavilor 

de Parkinson. 

7. Întrebarea nr.229A/28-02-2017 

Referitor la măsurile pe care   
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privinţa granturilor ce vor fi 

acordate bursierilor. 

8. Întrebarea nr.230A/28-02-2017 

Referitor la impactul pe care 

creşterea salariului minim brut 

garantat în are asupra 

persoanelor aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială. 

9. Interpelarea nr.76B/07-03-2017 

Referitor la bugetul programelor 

de finanţare ale Ministerului 

pentru Mediul de Afaceri. 

10. Întrebarea nr.353A/14-03-2017 

Programul de construcţii de 

locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii, derulat prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe. 

11. Interpelarea nr.143B/21-03-2017 

Referitor la situaţia româncelor 

din sudul Italiei şi a vizitei 

efectuate în Peninsulă. 

12. Interpelarea nr.144B/21-03-2017 

Deplasarea în străinătate cu 

scopul întreprinderii unor activităţi 

lucrative fără forme legale. 

13. Interpelarea nr.145B/21-03-2017 

Situaţia româncelor din sudul 

Italiei. 

14. Interpelarea nr.195B/04-04-2017 

Strategiile pe care ministerul le 

are în vedere privind adaptarea la 

evoluţia schimbărilor climatice 

pentru perioada 2017-2018. 

15. Întrebarea nr.598A/11-04-2017 

Referitor la programe derulate de 

Ministerul Sănătăţii privind 

prevenirea, diagnosticarea şi 

tratamentul depresiei. 

 

 

16. Interpelarea nr.262B/19-04-2017 

Referitor la măsurile pe care 

Ministerul Mediului le are în 

vedere privind evitarea unei noi 

crize a lemnuluio pentru iarna 

2017-2018. 

17. Întrebarea nr.697A/25-04-2017 

Referitor la finalizarea construirii 

barajului de la Mihăileni, 

jud.Hunedoara. 

18. Întrebarea nr.698A/25-04-2017 

Stadiul proiectului de OUG pentru 

modificarea Legii 255/2010, proiect 

ce ar urma să reglementeze 

problema exproprierilor de pe 

Autostrada Orăştie-Sibiu. 

19. Interpelarea nr.291B/03-05-2017 

Referitor la studiile privind 

numărul copiilor obezi din 

România. 

20. Întrebarea nr.792A/09-05-2017 

Referitor la proiectele aflate în 

derulare şi cele avute în vedere 

pentru o viitoare implementare. 

21. Interpelarea nr.345B/16-05-2017 

Referitor la o eventuală revizuire 

legislativă care să reglementeze 

situaţia decontărilor 

abonamentelor şcolare. 

22. Întrebarea nr.925A/23-05-2017 

Referitor la fenomenul bullying din 

şcolile noastre. 

23. Interpelarea nr.446B/30-05-2017 

Referitor la campanii de 

mediatizare/informare privind 

violenţa domestică 

24. Întrebarea nr.1056A/07-06-2017 

Referitor la statisticile privind 

abandonul şcolar. 
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25. Interpelarea nr.525B/13-06-2017 

Referitor la manualele necesare 

anului şcolar 2017-2018. 

26. Întrebarea nr.1369A/12-09-2017 

Referitor la stadiul contractelor de 

licitaţii pentru Autostrada Sibiu-

Piteşti. 

27. Interpelarea nr.621B/19-09-2017 

Referitor la programele și 

proiectele pe care ministerul le 

are în vedere ăentru anul şcolar 

2017-2018. 

28. Interpelarea nr.622B/19-09-2017 

Referitor la sistemul informatic 

folosit de medicii de familie. 

29. Întrebarea nr.1575A/26-09-2017 

Referitor la statisticile elaborate 

de ANES cu privire la violenţa în 

familie. 

30. Întrebarea nr.2328A/20-11-2017 

Referitor la priorităţile 

Ministerului Afacerilor Externe 

31. Interpelarea nr.932B/21-11-2017 

Referitor la programe privind 

protecţia copiilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi în străinătate. 

32. Întrebarea nr.2461A/28-11-2017 

Referitor la Sistemul Informatic 

pentru Managementul Integrat al 

Serviciilor pentru Cetăţeni 

33. Întrebarea nr.2462A/28-11-2017 

Referitor la programul "Campionii 

României în şcoală, liceu şi 

universitate" 

34. Interpelarea nr.967B/05-12-2017 

Programe derulate de Ministerul 

Educaţiei 

 

 

 

35. Întrebarea nr.2595A/12-12-2017 

Referitor la copiii abandonaţi în 

maternităţi sau alte unităţi 

sanitare 

36. Întrebarea nr.2596A/12-12-2017 

Referitor la companii privind 

conştientizarea importanţei 

donării de sânge 

37. Întrebarea nr.2647A/18-12-2017 

Referitor la evenimentele dedicate 

Centenarului Marii Uniri 

38. Interpelarea nr.2568B/27-11-2019 

Măsuri de susţinere pentru mediul 

privat 

39. Interpelarea nr.2569B/27-11-2019 

Viitorul Programului Start-up 

Nation 

40. Întrebarea nr.9438A/04-12-2019 

Programul de vouchere pentru 

vacanţă 

41. Întrebarea nr.9439A/04-12-2019 

Situaţia burselor alocate 

românilor de pretutindeni. 

42. Întrebarea nr.9440A/04-12-2019 

Rezultate PISA 2018 

43. Întrebarea nr.9629A/18-12-2019 

Dezvoltarea turismului românesc 

44. Întrebarea nr.9630A/18-12-2019 

Salariile din domeniul educaţiei 

45. Întrebarea nr.9631A/18-12-2019 

Sprijinul dedicat românilor de 

pretutindeni 

46. Întrebarea nr.9632A/18-12-2019 

Egalitatea de gen în Guvernul 

României 

47. Interpelarea nr.2575B/10-03-2020 

Situaţia oficiilor consulare 

româneşti în statele europene 

care găzduiesc comunităţi mari de 

români 
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48. Interpelarea nr.2576B/10-03-2020 

Defrişările ilegale din România 

49. Interpelarea nr.2577B/10-03-2020 

Susţinerea proiectelor româneşti 

din străinătate 

50. Întrebarea nr.10122A/09-04-2020 

Situația pacienților cu afecțiuni 

autoimune 

51. Întrebarea nr.10188A/24-04-2020 

Sporul de periculozitate acordat 

cadrelor medicale 

52. Întrebarea nr.10923A/13-07-2020 

Cetăţeni excluşi din sistemul de 

asigurări de sănătate şi din 

sistemul de pensii 

53. Întrebarea nr.10924A/13-07-2020 

Împrumuturile contractate de 

către Mnisterul Finanţelor Publice 

54. Întrebarea nr.10925A/13-07-2020 

Cheltuielile din sistemul public. 

55. Întrebarea nr.11143A/11-09-2020 

Atribuţiile conducerii MLPD

 
 


