SINTEZA ACTIVITĂȚII PARLAMENTARE (2016-2020)
Bogdan HUȚUCĂ -deputat PNL

I. Activitatea parlamentară în cifre
Luări de cuvânt în plenul Parlamentului
Declarații politice
Propuneri legislative inițiate
Întrebări și interpelări adresate miniștrilor
Moțiuni simple și de cenzură inițiate (2017-2019)
Voturi exprimate în plenul Parlamentului asupra
propunerilor legislative.

118
65
51, din care 10 au devenit legi
150
25
2481

II. Propuneri legislative cu impact major inițiate de către deputatul Bogdan Huțucă (sinteză)












Legea nr.263 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, prin care:
o s-a eliminat supra-acciza la carburanți;
o s-a eliminat supra-impozitarea contractelor de muncă cu timp parțial (part-time);
Legea nr.68 din 26 iunie 2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, prin care:
o au fost scutite de plata impozitului clădirile în care funcţionează cabinete de medicină
de familie;
Legea nr.172 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, prin care:
o s-a realizat transparentizarea criteriilor normele pentru evaluarea riscului fiscal.
Astfel, acestea nu se mai stabilesc prin ordin (netransparent) al președintelui ANAF, ci
prin Hotărâre a Guvernului (prin norme metodologice);
o s-a corectat Codul fiscal, în sensul în care este considerată livrare de bunuri transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, cu excepţia situaţiei
în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituţii publice
în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante.
Legea nr.102 din 2 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.
31/1990, prin care:
o s-au eliminat mai multe blocaje birocratice în activitatea firmelor.
Legea nr.29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, prin care:
o sunt anulate unele obligații fiscale restante pentru agricultori sau sectorul
construcțiilor, acumulate nu din vina contribuabililor, ci a legislației echivoce.
LEGE nr.217 din 14 noiembrie 2019 privind întreţinerea animalelor de serviciu sau
destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi
structurilor publice din România, prin care:

















o animalele de serviciu sau destinate serviciului care aparţin instituţiilor şi structurilor
publice din România, au dreptul la hrană şi îngrijire pe tot parcursul vieții.
Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri
naţionale din România (PL-x nr. 33/2019), prin care:
o se propune eliminarea taxelor de trecere pentru podurile Fetești-Cernavodă și
Giurgeni-Vadu Oii. Propunerea a primit vot de respingere din partea PSD.
Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează
produsele agricole primare (PL-x nr. 447/2019), prin care:
o se instituie prima de comercializare pentru producătorii agricoli care vând produsele în
mod oficial, în sistemul fiscalizat. Prima de comercializare poate să ajungă la 20.000
de euro per beneficiar. Proiectul a fost adoptat de Parlament și a fost transmis la
promulgare.
Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010
privind Codul de procedură penală (Pl-x nr. 206/2017) ), prin care:
o PSD exonera de răspundere penală o parte importantă dintre inculpații sau
condamnații pentru acte și fapte de corupție.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal (Pl-x nr. 299/2017), prin care:
o propuneam reducerea contribuțiilor de asigurări sociale la 20% (condiții normale de
muncă). Proiect blocat de PSD.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal (Pl-x nr. 300/2017), prin care:
o se propunea scutirea de contribuții sociale de sănătate și impozit pentru orele
suplimentare muncite de angajați și plătite de angajatori, în limita a 32 de ore pe lună,
ca formă de majorare a veniturilor salariaților. Proiectul este pe ordinea de zi a
Camerei deputaților, cu propunere de respingere (la propunerea PSD).
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr. 362/2017), prin care:
o se propunea eficientizarea obținerii dreptului de pensie, prin posibilitatea întocmirii
dosarului de pensionare cu 90 de zile înainte de împlinirea tuturor condițiilor legale.
Proiectul este pe ordinea de zi a Camerei deputaților, cu propunere de respingere (la
propunerea PSD).
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006
privind finanţele publice locale (Pl-x nr. 173/2018), prin care:
o se majorau la 100% cotele defalcate din impozitul pe venit către administrațiile
publice locale. Proiect la propunerea PSD.
Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 (PL-x nr.
546/2017), prin care
o Redevența minieră obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor
la suprafață, se constituie venit după cum urmează: a) 40% la bugetul local al județului
pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare; b) 40% la bugetul local al comunei,

















al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de
exploatare.
Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal (Pl-x nr. 203/2017), prin care:
o s-a propus, încă din anul 2017, eliminare impozitului aplicat asupra pensiilor obținute
prin contributivitate. Proiectul este pe ordinea de zi a Camerei deputaților, cu
propunere de respingere (la propunerea PSD). PSD a blocat acest proiect și,
concomitent a legiferat pensii și indemizații speciale pentru anumite categorii socioprofesionale, fără legătură cu principiul contributivității.
Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr. 204/2018), prin care:
o pensionarii de invaliditate care desfășurau activități culturale sau creative, nu își
pierdeau dreptul la pensie de invaliditate. Această îndreptare a injusteților din legea
pensiilor, a fost respinsă de PSD, pentru a fi copiată și promovată de L.Dragnea.
Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare (Pl-x nr.
237/2018), prin care:
o se propunea instituirea unui mecanism de bonificații (între 30% și 50% din impozitul
pe profit/venit datorat) pentru contribuabilii de bună credință, care își plătesc
obligațiile fiscale la termen. Propunere blocată și respinsă prin votul PSD.
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal (Pl-x nr. 604/2018), prin care:
o se propune scutirea de impozit a profitului reinvestit în mijloace de transporturi noi, de
toate tipurile (rutier, feroviar, naval), pentru stimularea înnoirii parcului național.
Propunere blocată și respinsă prin votul PSD.
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Pl-x nr.
443/2018, prin care:
o se propune ca toate cheltuielile ocazionate mediului de afaceri prin declararea unor
zile de sărbătoare legală nelucrătoare, să fie susținute de la bugetul de stat.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr. 619/2018), prin care:
o Femeile care împlinesc vârsta de pensionare să poată opta dacă vor să continue
activitatea până la vârsta de 65 de ani.
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul
funciar (PL-x nr. 389/2019), prin care:
o reducerea tarifului de scoatere a terenurilor din circuitul agricol (de la 4lei/mp, la 0,4
lei/mp), în condițiile în care tariful adoptat în anul 2005 generează costuri pentru
această operațiune, mai mari decât prețul de vânzare al terenului.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare (PL-x nr. 591/2019), prin care:
o se propun facilități pentru angajatorii care angajează șomeri cu vârste peste 45 de ani,
aflați în cea mai gravă situație de excluziune de pe piața muncii.

III. Luări de cuvânt în plenul Parlamentului pe subiecte de importanță națională


Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple intitulate "Lăcomia PSD-istă subminează
economia naţională" – ca urmare a adoptării celei mai toxice ordonanțe de urgență din
guvernarea PSD – OUG nr114/2018 prin care au fost impuse taxe noi.
o



Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple intitulate "Harababura fiscală PSD-ALDE te
lasă fără banii tăi de pensie!"
o



http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=7936&idm=4&sir=&sep=and&idv=6582&idl=1&nav=%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.cautare%3Fcam=
%26com=0%26leg=2016%26topic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-122016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%22%3EInterogare%3C/a%3E%20%26gt%20%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.lista%3Fcam=%26com=0%26leg=2016%26to
pic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-12-2016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%26pags=41%22%3ERezultate%3C/a%3E

Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple intitulată "Tripleta Dăncilă-VâlcovTeodorovici sugrumă administraţia publică locală din România"
o



http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8035&idm=6&sir=&sep=and&idv=6582&idl=1&nav=%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.cautare%3Fcam=
%26com=0%26leg=2016%26topic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-122016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%22%3EInterogare%3C/a%3E%20%26gt%20%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.lista%3Fcam=%26com=0%26leg=2016%26to
pic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-12-2016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%26pags=21%22%3ERezultate%3C/a%3E

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=7971&idm=4&sir=&sep=and&idv=6582&idl=1&nav=%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.cautare%3Fcam=
%26com=0%26leg=2016%26topic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-122016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%22%3EInterogare%3C/a%3E%20%26gt%20%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.lista%3Fcam=%26com=0%26leg=2016%26to
pic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-12-2016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%26pags=41%22%3ERezultate%3C/a%3E

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi
în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
o

o

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8015&idm=5&sir=&sep=and&idv=6582&idl=1&nav=%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.cautare%3Fcam=
%26com=0%26leg=2016%26topic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-122016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%22%3EInterogare%3C/a%3E%20%26gt%20%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.lista%3Fcam=%26com=0%26leg=2016%26to
pic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-12-2016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%26pags=21%22%3ERezultate%3C/a%3E
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8023&idm=1&sir=&sep=and&idv=6582&idl=1&nav=%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.cautare%3Fcam=
%26com=0%26leg=2016%26topic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-122016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%22%3EInterogare%3C/a%3E%20%26gt%20%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.lista%3Fcam=%26com=0%26leg=2016%26to
pic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-12-2016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%26pags=21%22%3ERezultate%3C/a%3E

IV. Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului (selecție), precum și susținerea unor
proiecte importante pentru județul Constanța


Alocarea a 4 milioane de lei pentru Spitalul Clinic Judeţean Constanţa cu ocazia
dezbaterilor asupra Legii bugetului de stat pe anul 2019
o http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8022&idm=1&sir=&sep=and&idv=6582&idl=1&nav=%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.cautare%3Fcam=
%26com=0%26leg=2016%26topic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-122016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%22%3EInterogare%3C/a%3E%20%26gt%20%3Ca%20href=%22/pls/steno/steno2015.lista%3Fcam=%26com=0%26leg=2016%26to
pic1=0%26topic2=0%26topic3=0%26topic4=0%26topic5=0%26nrp=%26anp=%26idv=6582%26sir=%26sep=and%26ts=0%26dat1=21-12-2016%26dat2=08-102020%26ord=0%26pag=20%26idl=1%26pags=21%22%3ERezultate%3C/a%3E



Eliminarea taxelor de trecere pentru podurile Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii
care generează costuri suplimentare pentru constănțeni și o limitare a dezvoltării
economice
o



Întrebare adresată Ministrului Lucrărilor publice - Stadiul lucrărilor aferente obiectivului
de investiţii "Sală Sport Polivalentă - 5000 de locuri din municipiul Constanţa, judeţul
Constanţa
o



http://www.cdep.ro/proiecte/2019/000/30/3/se29.pdf

http://www.cdep.ro/interpel/2020/i10770A.pdf

Întrebare adresată Ministrului Lucrărilor publice – Stadiul Proiectului de investiţii,
consolidare şi restaurare a Cazinoului din Constanţa

o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60416&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Lucrărilor publice – Stadiul lucrărilor de investiţii în secţia
de recuperare neuro-pshico-motorie copii din cadrul Sanatoriului Balnear şi de
Recuperare Techirghiol, judeţul Constanţa



Interpelare adesată Prim-ministrului - Deblocarea situaţiei în care se află navigatorii
români

o

o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60226&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor - Rezultatul controalelor
efectuate la nivelul Administraţiei Bazinale de apă Dobrogea-Litoral
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60355&idl=1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=59354&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Sănătății - Situaţia proiectului spitalului regional Constanţa
o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=59128&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Dezvoltării - Numărul unităţilor de învăţământ din jud.
Constanţa finanţate prin PNDL



Întrebare adresată Ministrului Dezvoltării - Sumele alocate de către guvern în cadrul
derulării proiectelor aferete PNDL, pentru fiecare consiliu judeţean în parte

o

o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=58489&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Muncii - Coşmarul copiilor obligaţi să cerşească pe litoralul
românesc
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=58544&idl=1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=58239&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Transporturilor - Eliminarea restricţiilor de viteză pentru
trenurile de pe tronsonul Bucureşti-Constanţa
o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57965&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Turismului - Inventarierea şi evaluarea investiţiilor
nefinalizate din fonduri europene şi guvernamentale



Întrebare adresată Ministrului Muncii - Programe alternative de formare profesională
pentru persoanele cu dizabilităţi, la nivelul jud. Constanţa

o

o







http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57285&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Educației - Microbuze şcolare pentru elevii navetişti din jud.
Contanţa
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57353&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Transporturilor - Soluţii urgente şi concrete pentru rezolvarea
situaţiei grav în are se regăseşte, în prezent, C.N.R.N. RADIONAV
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57860&idl=1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57271&idl=1

Interpelare adesată Prim-ministrului - Solicitare răspunsuri concrete, promte şi explicite
referitoare la proiectul Spitalului Regional de Urgenţă Constanţa
o http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57133&idl=1
Întrebare adresată Ministrului Afacerilor Interne - Consumul de droguri în şcolile şi liceele
din jud. Contanţa
o http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=56757&idl=1
Întrebare adresată Ministrului Sănătății - Supraaglomerarea Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă (SCJU) "Sf. Apostol Andrei" Constanţa
o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=56654&idl=1




Întrebare adresată Ministrului Culturii - Obiectivul istoric - Poarta Mare a cetăţii Tomis
o http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=55318&idl=1
Întrebare adresată Ministrului Educației - Motivele încetării Programului "Lapte şi corn"
pentru cei aproximativ 70.000 de elevii din jud. Constanţa
o



Întrebare adresată Ministrului Turismului - Cota redusă de TVA de 5% în turism
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=55045&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=54816&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Finanțelor Publice - Scrisoarea Centrului terapeutic Marea
Neagră
o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=55832&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Transporturilor - Dispunerea fondurilor necesare pentru
construirea variantei de ocolire în municipiul Mangalia, judeţul Constanţa



Interpelare adesată Prim-ministrului - Soluţii pentru situaţia critică prin are trec RADET
şi CET Constanţa

o

o





http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=54260&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Transporturilor - Modernizarea, dezvoltarea şi promovarea
aeroportului din Constanţa
o http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=53946&idl=1
Întrebare adresată Ministrului Turismului - Precizări cu privire la proiectele cuprinse în
Master-Planul investiţiilor în turism din jud. Constanţa
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=54662&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Dezvoltării - Motivele încetării Programului "Laptele şi
corn" pentru cei aproximativ 70.000 de elevi din jud. Constanţa
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=54704&idl=1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=53759&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Transporturilor - Precizări cu privire la taxa de pod FeteştiCernavodă
o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=53750&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Culturii – Proiectele eligibile de la nivelul județului
Constanța cu privire la aniversarea Centenarului



Interpelare adesată Prim-ministrului - Măsuri pentru restaurarea Cazinoului din
Constanţa, aflat într-o stare de degradare avansată

o

o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=51497&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Fondurilor Europene - Solicitare informaţii privind
proiectele depuse de administraţia Municipiului Constanţa - cadrul financiar 2014-2020
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=52421&idl=1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=51273&idl=1

Întrebare adresată Ministrului Comunicațiilor - Includerea jud.Constanţa în Programul
Naţional de înfiinţare de parcuri tehnologice.
o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=47735&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Agriculturii - Neplata subvenţiilor fermierilor din loc.Seimeni,
jud.Constanţa.



Interpelare adesată Prim-ministrului – Eroarea avizării concesionării activităţii de
explorare a nămolului din lacul Techirghiol către o firmă din Caransebeş, şi anume
Formin SRL.

o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=47836&idl=1

o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=48552&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Sănătății - Constanţa este privată de funcţionarea unei secţii
publice de radioterapie.



Întrebare adresată Ministrului Culturii - Situaţia "Monumentul Tineretului" - simbolul
întregului "Canal Dunăre Marea-Neagră".

o

o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=49656&idl=1

Interpelare adesată Prim-ministrului – Stadiul realizării studiului ştiinţific referitor la
nămolul sapropelic din lacul Techirgiol
o



http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=49510&idl=1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=49918&idl=1#

Întrebare adresată Ministrului Dezvoltării - Stadiul de finalizare a proiectelor, depuse pe
exerciţiul financiar 2007-2013 care vizează mun.Constanţa.
o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=50102&idl=1



Întrebare adresată Ministrului Dezvoltării - Demararea lucrărilor de reabilitare a
Cazinoului din Constanţa



Întrebare adresată Ministrului Turismului - Dezoltarea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi
publice în zonele turistice

o

o

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=56146&idl=1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57038&idl=1

V. Amendamente formulate în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (selecție)


Asupra legilor bugetare, 2017-2020, pentru finanțarea unor obiective de investiții de
interes local major pentru județul Constanța:
o Proiectul de investiții „Modernizare străzi în oraşul Techirghiol”, Judeţul Constanţa;
o Proiectul de investiţii „Reconfigurarea şibreabilitarea Teatrelor de vară din Eforie
Nord si Eforie Sud” şi amenajarea terenurilor aferente acestora din parcurile
adiacente, Judeţul Constanţa;
o Proiectul de investiții „Amenajare tramă stradală în Cartierul Tineretului, Oraşul
Ovidiu, Judeţul Constanţa.
o Dotarea Spitalului Județean Clinic de Urgență Constanța cu aparatură fibroscan și
aparat ecograf cu elastosonografie.
o realizarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic, respectiv pentru începerea
lucrărilor de construire la obiectivul de investiții ”Drum expres Agigea – 23 August”
(rută alternativă la DN39).
o pentru finanţarea investiţiilor la spitale cu suma de 470.000 mii lei în vederea
demarării lucrărilor de construire la cele 8 spitale regionale (inclusiv Constanța);
o finanțarea lucrărilor de construirela obiectivul de investiţii ”Extinderea Secţiei de
Primiri Urgenţe” a Spitalului Judeţean Constanţa.



Amendamente pentru corectarea unor măsuri legislative adoptate de PSD:
o Eliminarea supra-accizelor la carburanți;
o Eliminarea obligativității plății defalcate a TVA;
o Eliminarea supra-taxării contractelor de muncă cu timp parțial;

Majorarea cheltuielilor pentru sistemul de educație;
Majorarea contribuțiilor individuale la Pilonul II de pensie;
Majorarea veniturilor administrațiilor publice locale;
Respectarea prevederilor legale privind majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie
2017;
o Multiple amendamente pentru corectarea intervențiilor PSD asupra codului fiscal, care
au deturnat scopul acestei legi, dintr-un promotor al creșterii sustenabile, într-un
obstacol în calea creșterii economice (OUG 114/2018, OUG 79/2017 etc).
o
o
o
o

