Raport de activitate
George Edward Dircă
Circumscripția nr.18 Galați

Activitatea parlamentară

Propuneri legislative: 6
Interpelări și întrebări: 7
Declarații politice: 3
Luări de cuvânt: 20
Moțiuni: 1

Inițiative legislative

1.

2.

3.

Data

Titlu și descriere

L146/2017

Propunere legislativă privind conținutul de acizi grași
trans-nesaturați (AGTN) în produsele alimentare destinate
consumului uman - Proiectul își propune reducerea riscului de
boli cardiovasculare și îmbunătățirea nivelului de sănătate a
cetățenilor din România, prin limitarea conținutul de acizi graşi
trans-nesaturați (AGTN) în produsele alimentare destinate
consumului uman.

B216/2017

Propunere legislativă pentru abrogarea art. 49 și 50 din
Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și
senatorilor și pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru
completarea Legii nr.96/2006 privind Statul deputaților și
senatorilor – proiectul își propune eliminarea indemnizației
pentru limită de vârstă de care beneficiază demnitarii.

B208/2017

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea
Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile
conexe dreptului de autor – proiectul își propune
introducerea în sfera de aplicare a Legii nr.8/1996 a autorului
imaginii, persoana responsabilă de transpunerea în imagini a
scenariului.

Stadiu

la Senat

la Senat

la Senat

4.

5.

6.

Data

Titlu și descriere

Stadiu

B187/2017

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea
Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
– Proiectul își propune interzicerea posibilității de a candida la
funcția prezidențială a persoanelor condamnate penal.

la Senat

B287/2017

Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a
din Legea 98/2016 privind achizițiile publice – proiectul
propune ca societățile finanțate din fonduri publice, sau aflate în
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul
unor entități publice să se supună regulilor privind achizițiile
publice.

la Senat

B278/2017

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general – proiectul propune
profesionalizarea accesării și evaluării proiectelor finanțate prin
Legea nr. 350/2005, alcătuirea unei comisii de specialiști
independenți reprezentând cheia unei selecții corecte,
profesioniste și meritocratice.

la Senat

Amendamente
Proiect de lege

Titlu / Descriere

Stadiu

Regulamentul
Senatului

Completarea art. 65. Consemnarea lucrărilor din ședințele
Senatului în procese-verbale sau minute încheiate pentru
ca discuțiile să fie păstrate pentru ca ulterior să fie
consultate de persoane interesate și/sau de alți senatori.

OUG 13/2017

Convingerea Președintelui și a membrilor Comisiei
Juridice de a supune la vot în plen și de a respinge
Ordonanța Guvernului pentru a nu putea produce niciun
fel de efecte în ipoteza constatării neconstituționalității
OUG 14/2017 .

Admis

3.

OUG 14/2017

Eliminarea viciilor de neconstituționalitate a Ordonanței,
prin armonizarea textului cu Decizia CCR nr. 586 din 2016
și a Deciziei 614 din 2016, pentru a nu putea declarată
neconstituțională de Curtea Constituțională a României.

Admis

4.

L122/2015

Respingerea modificării art. 45 alin. 3 și a art. 97 alin.1 din
Legea Administrației publice locale nr.215/2001 – privind
modificarea majorităților pentru adoptarea HCL privind

Admis

1.

2.

Respins
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Proiect de lege

Titlu / Descriere

Stadiu

L111/2017

Eliminarea discrepanțelor privind specialiștii IT din Min.
Justiției (aprox. 350 de persoane la nivel național)
conform cărora în noua lege a salarizării unitare veniturile
acestora vor scădea cu 50% situație ce va conduce la
migrarea acestora în mediul privat, urmând ca sistemul
ECRIS să fie administrat în curând de firme private cu
costuri considerabil mai mari.

Respins

Legea 14/2017

Scăderea cuantumului pedepselor care urmează să fie
grațiate în întregime de la 5 ani la 3 ani precum și
eliminarea pedepselor aplicate pentru infracțiuni de
corupție

patrimoniul UAT

5.

6.

Interpelări și întrebări
Data

383/15.05.
2017

383b/15.05
.2017

216a/03.04
.2017

Destinatar
Ministerul
Finanțelor
Publice

Ministerul
Energiei

Ministerul
Transportu
rilor

Titlu

Efecte

Întrebare privind - Înființarea
Fondului de Investiții kazah-român
conform Memorandumului de
înțelegere potrivit Hotărârii de
Guvern nr.35/2014

Așteptăm răspunsul

Întrebare privind - Înființarea
Fondului de Investiții kazah-român
conform Memorandumului de
înțelegere potrivit Hotărârii de
Guvern nr.35/2014

Am primit răspuns din
care aflăm că în prezent,
după 3 ani de la ștergerea
datoriilor de 600 mil Euro
ale KazMunayGas, Fondul
de investiții nu a fost
constituit și nu a realizat
niciun proiect de
investiții.

Întrebare privind - Problemele
Companiei naționale de Transporturi
Aeriene Române TAROM S.A în
contextul evoluției piețelor
zborurilor interne și externe

Am primit un răspuns
evaziv, care nu a lămurit
cuantum pierderilor
companiei din anii 2015 și
2016 cauzat de
întârzierile curselor din
cauza defecțiunilor
tehnice și nici cuantumul
despăgubirilor acordate
pasagerilor acestor curse.

3

Data

Destinatar

128a/13.03
.2017

Ministerul
Dezvoltării
Regionale,
Administraț
iei Publice
și Fonduri
Europene

Titlu

Efecte

Întrebare privind - Stadiul emiterii
autorizației de construcție pentru
obiectiv Separator de sens pe DN cu
patru benzi de circulație – Comuna
Chițcani, jud. Brăila

Am primit răspuns din
care aflăm că lucrările au
fost realizate fără
Autorizație de construire.
După 1 an de la realizarea
lucrării nu au fost
semnalizate trecerile de
pietoni și nici nu a fost
realizat sensul giratoriu.

Interpelare privind - Înființarea
Fondului de Investiții kazah-român
conform Memorandumului de
înțelegere potrivit Hotărârii de
Guvern nr.35/2014

Am primit răspuns
conform căruia Ministerul
Economiei nu are
competențe în acestă
situație deși în art. 3, 4 și
5 din Hotărârea de
Guvern nr.35/2014
ministerul este mandatat
să participe ca
reprezentant al statului
român în fondul de
investiții.

Am primit răspuns din
care aflăm că se va adopta
o Hotărâre de Guvern (nu
se știe când) și că
renunțăm să mai aplicăm
clauzele FIDIC, cunoscute
la nivel internațional, care
oferă garanții atât statului
român în calitate de
beneficiar al lucrărilor cât
și executanților lucrărilor.

383c/15.05
.2017

Ministerul
Economiei

277a/18.4.
2017

Ministerul
Finanțelor
Publice,
Ministrului
delegat
pentru
Fonduri
Europene,
Președinte
al Agenției
Naționale
pentru
Achiziții
Publice

Interpelare privind – Aplicabilitatea
clauzelor FIDIC (Federația
Internațională a Inginerilor
Consultanți) în programul POIM
2014-2020

423a/22.5.
2017

Primului
Ministru –
Sorin
Grindeanu

Interpelarea privește stadiul Pregătirii președinției românești a
Consiliului UE

Așteptăm răspuns

4

Declarații politice

Data

Titlu

348/30.05.
2017

Reevaluarea Legii salarizării unitare a sistemului public

297/16.05.
2017

Criza meritocrației din România și promovarea nonvalorilor

436/a/27.0
6.2017

Crize politice cu consecințe negative pentru imaginea României

Alte activități în Parlament

Data
01-02-2017

Titlu
Participare la dezbaterea Fără penali în funcții publice

Februarie
2017

Participarea la dezbaterea privind parteneriatul civil

Februarie
2017

Participarea la dezbaterea privind recunoașterea studiilor

Aprilie
2017

Participarea la dezbaterea privind Egalitatea de gen în România

20.4.2017

Participarea la întâlnirea cu dl. Frans Timmermans Vicepreședintele CE

Mai 2017

Participarea la reuniunea interparlamentară a statelor membre a Inițiativei Central
Europene privind necesitatea intelectualizării economiilor statelor membre

5

Activitatea în circumscripție
Data

Titlu

05.03.2017

Inaugurarea cabinetelor parlamentare și a Filialei USR Galați

Martie –
iunie 2017

Acordarea de audiențe la sediul cabinetului parlamentar, identificarea de grupuri
de inițiativă în județul Galați pentru constituirea unor noi filiale locale, precum și
inițierea strângerii de date și informații privind activitatea Primăriilor din județul
Galați în perioada 2012 – 2017.
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