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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 4 aprilie 
 
 
 
Camera Deputaţilor a dezbătut luni, 4 aprilie, moţiunea simplă intitulată „Drepturile omului nu sunt un lux”, 

iniţiată de 53 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, ALDE, UDMR, precum şi deputaţi 
neafiliaţi. Textul moţiunii a fost prezentat de doamna deputat Steluţa Cătăniciu (Grupul parlamentar al ALDE), iar la 
dezbaterile efective pe textul moţiunii au participat deputaţii: Mate Andras (Grupul parlamentar al UDMR), Steluţa 
Cătăniciu (Grupul parlamentar al ALDE) şi Remus Cernea (deputat neafiliat).  

Moţiunea va fi supusă procedurii votului în şedinţa plenară de miercuri, 6 aprilie. 
 
În aceeaşi zi, deputaţii au dezbătut pe articole un număr de 16 propuneri legislative pentru care au fost 

elaborate rapoarte de respingere din partea comisiilor de specialitate. 
Un număr de trei propuneri legislative au fost retrimise comisiilor sesizate în fond în vederea redactării de 

rapoarte suplimentare: 
1. Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale 

antitotalitare (PL-x 617/2015) - lege ordinară; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii (Pl-x 527/2013) -lege organică; 
3. Propunerea legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl-x 480/2015) - lege organică. 
 
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Florin Iordache, a anunţat că deputatul Dorin Silviu Petrea 

(Circumscripţia electorală 9 Brăila) a părăsit Grupul parlamentar al UNPR, urmând să-şi desfăşoare activitatea în 
cadrul Grupului parlamentar al PSD. 
 
 

*** 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 6 aprilie 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 6 aprilie, prin vot final, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM(2015) 595 (PH CD 28/2016) – 
208 voturi pentru. 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai 
european privind drepturile de autor COM (2015) 626 (PH CD 33/2016) – 216 voturi pentru. 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
„Către finalizarea Uniunii bancare”COM (2015) 587 (PH CD 34/2016) – 218 voturi pentru. 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem 
european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 (PH CD 35/2016) – 221 voturi pentru. 
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5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice 
de utilitate publică (PL-x 813/2015) – lege ordinară – 207 voturi pentru, 7 împotrivă. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România (PL-x 824/2015) – lege ordinară – 223 voturi pentru. 

7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor 
şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele 
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti (PL-x 718/2015) – lege 
ordinară – 221 voturi pentru, 2 împotrivă. 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor 
acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o 
Guvernare Deschisă (Open Government Partnership (PL-x 25/2015) – lege ordinară – 222 voturi pentru, 2 
împotrivă. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru 
realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (PL-x 887/2015) – lege ordinară – 220 voturi pentru, 1 împotrivă. 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2015 privind prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat 
şi a aparatelor consumatoare de combustibil (PL-x 70/2016) – lege ordinară – 141 voturi pentru, 67 împotrivă, 
1 abținere. 

11. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat (PL-x 23/2016) – lege ordinară – 220 voturi pentru. 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) 
din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului 
nr.68/2003 privind serviciile sociale (PL-x 728/2015) – lege ordinară – 218 voturi pentru. 

13. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt 
pentru consum şi a produselor lactate (PL-x 672/2015) – lege ordinară – 218 voturi pentru. 

14. Proiectul de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat 
pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (PL-x 320/2015) – lege ordinară – 219 voturi pentru, 1 
împotrivă, 1 abținere. 

15. Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Pl-x 301/2015) – lege 
ordinară – 220 voturi pentru. 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti” şi a sistemului de cercetaredezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL-x 742/2015) – lege ordinară  - 141 voturi pentru, 
76 abțineri. 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (Pl-x 606/2015) – lege ordinară – 220 voturi pentru. 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 267/2015) – lege organică – 215 
voturi pentru, 1 împotrivă. 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 66/2016) – lege organică – 216 voturi pentru. 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI (PL-x 
177/2015) – lege organică – 87 voturi pentru, 129 împotrivă, 2 abțineri. Acest proiect de lege a fost respins, 
prin neîntrunirea numărului necesar de voturi. 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 56/2014) – lege organică – 8 
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voturi pentru, 207 împotrivă. Nici în acest caz nu a fost întrunit numărul de voturi necesar adoptării unei legi 
organice. 

 
       În aceeași zi au fost adoptate, tot prin vot final, 17 proiecte de lege (13 ordinare, 4 organice) pentru care au fost 
întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 
       Moțiunea simplă intitulată „Drepturile omului nu sunt un lux”, inițiată de 52 de deputați și dezbătută luni, 4 
aprilie, a fost respinsă (45 voturi pentru, 84 împotrivă, 85 abțineri). 
      Două propuneri legislative au fost adoptate tacit, prin depășirea termenelor de dezbatere și vot final: 

       
1. Propunerea legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate (Pl-x 4/2016) - lege organică. 

 
2. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar (Pl-x 886/2015) - lege organică. 
   Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, un număr de 3 proiecte de lege, în vederea elaborării de rapoarte 

suplimentare: 
 

1. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015) - lege ordinară. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 
620/2015) - lege ordinară. 

3. Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 851/2015) - lege ordinară.  
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2016 
(Situaţia cuprinde datele la 8 aprilie 2016) 

   
 

Totalul iniţiativelor legislative 953  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 136

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 149

177

– votate  177

             din care: - înaintate la Senat      28 

                            - în procedura de promulgare 38 

                            - promulgate* 33 

                            - respinse definitiv 78 

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 780

a) pe ordinea de zi 225

b) la comisii  518

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 30

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de vedere 
Guvern 

7

3) Desesizări 3

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 22

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 22

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

 
 
 

     Cele 177 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           47 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    24  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     13  proiecte de legi  
                        130 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 54 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

 

Şedinţele din zilele de luni, 4 şi miercuri, 6 aprilie 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 248 

        din care: - în dezbatere 
248

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               31  

35  

   - votate 35
         din care: - înaintate la Senat   4 
                        - la promulgare 14 
                        - respinse definitiv 17 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 7

 
 
 
▪ Cele 35 iniţiative legislative votate privesc: 
             8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                din care: 
            5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                     1  proiect de lege  
            27  propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 4 –8 aprilie 2016 

 
 
 

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

1.  PL-x 813/2015 - Lege pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 

2.  PL-x 824/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România  
 

3.  PL-x 267/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  
 

4.  PL-x 718/2015 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi 
plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul 
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, 
de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi 
şi de executori judecătoreşti  
 

5.  PL-x 25/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2014 privind 
modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru 
în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) 

6.  PL-x 887/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind 
unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

7.  PL-x 70/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2015 privind 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil  
 

8.  PL-x 728/2015 -  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea 
art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 
alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale  
 

9.  PL-x 320/2015 - Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011  
 

10.  Pl-x 301/2015 – Lege privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate  
 

11.  PL-x 742/2015 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 
 

12.  PL-x 23/2016 - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat  
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13.  Pl-x 606/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
 

14.  PL-x 672/2015 - Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea 
laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate 
 

 
 

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

1. PL-x 66/2016 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 

2. Pl-x 4/2016 – Proiect de Lege privind activitatea de prevenţie în sănătate  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 

3. Pl-x 886/2015 – Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar 
 (Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

4. Pl-x 11/2016 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Management în Sănătate  
Se comunica respingerea 

  

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

1. PL-x 22/2016 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.10 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat  
 

2. Pl-x 498/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii organizării şi funcţionării 
statisticii oficiale în România nr.226/2009  
 

3. Pl-x 524/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 194 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 

4. Pl-x 30/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.176 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 

5. Pl-x 517/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 

6. Pl-x 516/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal  
 

7. Pl-x 519/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal  

8. Pl-x 469/2013 - Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin fracturare 
(fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea licenţelor exclusive de 
explorare a proiectelor ce utilizează această metodă  
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9. Pl-x 493/2015 - Propunerea legislativă privind modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 
pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă  
 

10. Pl-x 56/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare 
 

11. Pl-x 497/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope  
 

12. Pl- x 496/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri  
 

13. Pl-x 561/2015 - Propunerea legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române 
nr.21/1991 
  

14. PL-x 458/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă  
 

15. Pl-x 349/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, 
republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată 
prin O.G. nr.6/2014  
 

16. Pl-x 253/2015 - Propunerea legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor  
 

17. PL-x 177/2015 – Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra 
CECULUI  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2016 
( situaţie la data de 7 aprilie 2016 ) 

 
 

 
 

În şedinţa din data de 10 februarie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 120 de proiecte de 
legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 85 au fost transmise Parlamentului, dintre care  83 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 2 sunt 
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:  

 
 
 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

 
10 
 

0 

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

0
0
0

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

4
0
1
5

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

75 2 

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

12
42
0

- respinse definitiv: 
- în curs de 
promulgare: 
- legi promulgate: 

2
13
4

Total  2  54
  

29

Total general: 85 2 83 

 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2016 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0077  aapprriilliiee   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 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 31.03.2016 
(9/Rc/ 2016) 

2 

 
PLx 

563/2015 
 

L 
351/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2014 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2014. (poz. I-c-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 31.03.2016 
(10/Rc/ 2016) 

3 

PLx 
665/2015 

 
L 

398/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. (poz. I-b-12) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul stabilirii termenelor pentru care poate 
fi dispusă măsura arestului la domiciliu pe durata 
procedurii în camera preliminară sau judecării în primă 
instanţă, precum şi durata maximă a acestei măsuri. 

S - Adoptat pe 
13.10.2015 
CD - OZ Plen   
JUR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 07.04.2016 
(177/R/ 2016) 



 
2

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 2013.  
(poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul 
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra 
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în 
exerciţiul financiar al anului 2013. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

 
 
Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
Guvern depus 
pe 24.03.2015 
(5/Rc/ 2015) 

5 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 
2013 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin 
Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa 
cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a 
bugetului. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

 
 
Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
Guvern depus 
pe 24.03.2015 
(6/Rc/ 2015) 

6 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

Proiect 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. (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 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 09.12.2015 
(25/Rc/ 2015) 

7 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.10.2012  



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
(poz. I-c-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.10.2012 

9 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 23.10.2013 

10 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 23.10.2013 

11 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2012.  (poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 25.06.2014 



 
4

Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 25.06.2014 

13 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
(poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor 
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei 
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii 
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care 
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii, 
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată 
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum 
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă de 
acţionari şi public. 

S  - Adoptat pe 
02.04.2012 
CD - Retrimis 
pe data de 
23.10.2012  
ECON şi JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR:  

14 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

15 

PLx  
105/2013 

 
L 

440/2012 
 

Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
(poz. I-b-49) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va 
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei 
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea 
fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
CD - BUG 
MUN şi JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
TDR: 
18.04.2013 



 
5

Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
646/2015 

 
L 

365/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.  
(poz. I-b-53) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor europene  nerambursabile. 

S  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  Retrimis 
pe 15.02.2016  
BUG şi MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
04.03.2016 

17 

PLx 
452/2015 

 
L 

234/2015 
 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.  
(poz. I-b-47) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.3 alin(1) lit.c din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule destinate a fi utilizate de către unităţile 
sistemului administraţiei penitenciare. 

S  - Adoptat pe 
08.06.2015 
CD -  BUG şi 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
23.06.2015 

18 

PLx 
630/2015 

 
L 

392/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.37/2014, în vederea armonizării legislatţiei 
naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, pentru evitarea declanşării unei posibile acţiuni 
în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru  
ce-i revin României în cadrul procesului de post-aderare. 

S  - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  BUG şi 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
20.10.2015 

19 

PLx 
715/2015 

 
L 

536/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020. (poz. I-b-55) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare stabilirea cadrului general de gestionare 
financiară a Fondurilor Europene Structurale şi de 
Investiţii pentru perioada de programare 2014-2010. 

S  - Adoptat pe 
19.10.2015 
CD -  Retrimis 
pe 21.12.2015 
BUG 
pt. raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
09.03.2016 



 
6

Nr. 
crt 

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

20 

PLx 
740/2015 

 
L 

520/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare. (poz. I-b-30) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative din mai multe domenii de activitate. 

S  - Adoptat pe 
26.10.2015 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
TDR: 
12.11.2015 

21 

PLx 
82/2016 

 
L 

665/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-a-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Introducerea unor măsuri cu privire la salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
precum şi a unor măsuri cu caracter fiscal şi bugetar. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2016 
CD - BUG, 
MUN şi APAR  
pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
07.04.2016 

22 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului. (poz. I-b-39) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unui număr de 
cinci acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete 
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999 
privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de 
consum şi garanţii conexe. 

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
12.03.2009 
 

23 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-36) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase din România, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia 
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce 
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi 
pietre preţioase. 

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

CD - Retrimis 
pe 19.03.2013 la 
IND şi JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
02.04.2013 
 



 
7

Nr. 
crt 

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

24 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea 
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie servicii. (poz. I-b-22)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare 
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre 
altele, stabilirea unor măsuri de limitare a modalităţii de 
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare  
aflate în domeniul privat al statului numai la folosinţă 
gratuită, precum şi a unor măsuri destinate menţinerii în 
stare de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare aflate în domeniul privat al statului. 

S  - Adoptat pe 
22.10.2013 
CD  - Retrimisă 
pe data de 
03.02.2016  
IND, AGRI  şi 
MED 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.02.2016 
 

25 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice, 
a obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare 
ambiental-arhitecturală a construcţiilor, precum şi de 
amenajare a terenului aferent acestor imobile. 

S - Adoptat pe 
07.04.2014 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
30.04.2014 
 

26 

PLx 
17/2016 

 
L 

627/2015 

Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale.  
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea achiziţiilor sectoriale în România, 
intervenţiile legislative fiind argumentate în Expunerea de 
motive prin asigurarea „transpunerii prevederilor 
obligatorii ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din  26 februarie 2014 privind 
achiziţiile efectuate de entităţile care îşi  desfăşoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr.L94/243 din 28 martie 2014.” 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

27 

PLx 
18/2016 

 
L 

628/2015 

Proiect de Lege privind achiziţiile publice.  
(poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal privind achiziţiile publice din 
România, urmărind transpunerea parţială a Directivei 
2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare 
a Directivei 2004/18/CE. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
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28 

PLx 
19/2016 

 
L 

629/2015 
 

Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concediune şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. (poz. I-b-3)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unui sistem de remedii şi căi de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de achiziţie sectorială şi a contractelor de 
concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestatţiilor, în 
vederea transpunerii prevederilor Directivei 89/665/CEE a 
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de 
atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a 
contractelor publice de lucrări, precum şi ale Directivei 
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind 
coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice 
ale entităţilor care desfoşoară activităţi în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

29 

PLx 
20/2016 

 
L 

630/2015 

Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire 
a contractelor de concesiune de lucrări şi contractelor de 
concesiune  de servicii de către autorităţile contractante şi 
entităţile contractante, urmărind transpunerea parţială a 
Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, pe coordonatele necesităţii 
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile 
reglementări europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care 
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

30 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 

CD - Retrimisă 
pe 11.02.2015 la 
IND pt. raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
25.02.2015 
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31 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-b-42) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele 
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea 
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi 
realizării unui mediu antreprenorial în cadrul 
comunităţilor locale. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
CD - IND şi 
JUR 
pt.raport 

 
 
TDR: 
16.02.2015 

32 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006.2004 şi a Directivei 2009/22/CE. 

S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND şi  
JUR   
pt.raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

33 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie002E 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

34 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu 
modificările ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe 
unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, 
a mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a 
efectivelor de animale. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - Retrimis  pe 
09.03.2016  
AGRI şi ADMIN
pt. raport 
suplimentar 

 
TDR: 
16.03.2016 

35 

 
PLx 

211/2015 
 

L 
628/2014 

 
 

Proiect de Lege privind completarea art.39 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea creării cadrului 
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor 
sportive avizate de federaţiile naţionale de resort. 
 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD - AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
26.03.2015 
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36 

 
PLx 

717/2015 
 

L 
405/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere. (poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea atribuţiilor, 
activităţii, a posturilor şi a personalului de la 
Comisariatele de Regim Silvic şi Cinegetic, care se 
desfiinţează în scopul îmbunătăţirii activităţii de 
monitorizare, implementare şi control în domeniul 
silviculturii. 

S  - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD - Retrimis pe 
29.03.2016 
AGRI şi MUN 
pt. raport 
suplimentar 
  

TDR: 
07.04.2016 
 

37 

PLx 
746/2015 

 
L 

438/2015 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi 
consultanţă agricolă. (poz. I-b-45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, 
agrochimie şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin 
preluarea activităţii Direcţiilor pentru agricultură judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru studii 
pedologice şi agrochimie, patrimoniului şi personalului 
Caselor Agronomului, care se defiinţează. 

S  - Respins pe 
21.10.2015 
CD -  AGRI  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
24.11.2015 

38 

 
PLx 

832/2015 
 

L 
570/2015 

 

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea creării cadrului 
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor 
sportive avizate de federaţiile naţionale de resort. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD - AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
26.03.2015 
 

39 

PLx 
318/2014 

 
L 

313/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
constructii. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 
CD -  ADMIN şi 
JUR 
pt. raport comun 

 
TDR: 
04.09.2014 

40 

PLx 
59/2016 

 
L 

14/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor, republicată. 

S  - Adoptat pe 
02.03.2016 
CD - ADMIN şi 
JUR 
pt. raport comun 

 
 
TDR: 
31.03.2016 
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41 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice.  
(poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu 
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care 
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene, evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de 
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea 
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012, 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin 
încălcarea, de către autorităţile române, a angajamentului 
de a transpune respectivul act europen până la sfârşitul 
lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la 
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de 
noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea 
echipamentelor electronice uzate. 

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

42 

PLx 
825/2015 

 
L 

169/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea transpunerii unor 
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului. (poz. I-b-26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, 
a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind 
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „ La 
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis 
României o solicitare de informaţii cu privire la 
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia 
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU 
Pilot 5642/13/JUST). 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  MED şi 
JUR 
pt. raport comun 

 
TDR: 
10.12.2015 

43 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, 
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.  

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
CD  -  MUN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 

44 

PLx 
83/2016 

 
L 

20/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2015 pentru 
completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, în vederea stabilirii , 
pentru angajatori, a unui termen limită de 3 ani necesar 
pentru normalizarea condiţiilor de muncă. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2016 
CD - MUN  
pt. raport 

 
 
TDR: 
07.04.2016 
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45 

PLx 
102/2016 

 
L 

150/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. (poz. 
II-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea respectării Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015, prin care 
au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 26 alin. 
(3). 

S  - Adoptat pe 
21.03.2016 
CD - MUN şi 
APAR 
pt. raport comun 

 
 
TDR: 
14.04.2016 

46 

 
 
 
 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 
 

 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi 
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare 
„Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, 
în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului 
Naţionale de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie 
şi Imunologie „Cantacuzino”, care se desfiinţează. 

S - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  SĂN  şi 
INV 
pt. raport comun 

TDR: 
15.10.2015 

47 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată  cu modificări şi completări prin 
Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul derulării proceselor  de evaluare în 
vederea certificării şi după data de  31 decembrie 2015. 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  INV 
pt. raport  

TDR: 
17.12.2015 

48 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare, taxele judiciare de timbru, în Nota de 
fundamentare arătându-se că modificările cadrului legal 
de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului 
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea 
urgentă a legislaţiei în materia taxelor judiciare de timbru, 
care trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a 
procesului civil, noile garanţii procedurale acordate 
părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum şi 
acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea 
infrastructurii, pregatirea personalului din sistemul 
justiţiei  etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
05.11.2013 



 
13

Nr. 
crt 

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

49 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  
(poz. I-b-19) 
- 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 

50 

PLx 
142/2014 

 
L 

20/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile 
necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare 
din penitenciare, din centrele de reeducare şi din 
centrele de reţinere şi arestare preventive, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei 
functionari a instanţelor pe durata desfăşurării 
activităţii acestor comisii. (poz. I-b-11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unei proceduri speciale, cu caracter urgent şi 
derogatoriu de la dreptul comun, aplicabilă persoanelor 
aflate în executarea unor pedepse privative de libertate şi 
faţă de care s-ar putea impune, ca urmare a aplicării legii 
penale mai favorabile, fie modificarea pedepselor stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie punerea în 
libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noii legi. 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.04.2014 

51 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind 
proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul 
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 
decembrie 2015. 

S - Respinsă pe 
03.06.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
04.09.2014 

52 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal. (poz. I-b-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea 
şi completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar pe de altă parte, completarea 
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
01.09.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
11.09.2014 



 
14

Nr. 
crt 

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

53 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală. (poz. I-b-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în 
scopul completării transpunerii în legislaţia internă a 
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a 
Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale. 

S - Adoptat pe 
11.05.2015 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
03.06.2015 

54 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
aLegii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării 
radicale a procedurii de republicare a actelor normative în 
Monitorului Oficial al României, Partea I, ca măsură 
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea 
normelor juridice. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
9/2013 

 
L 

55/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea 
unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013. (poz. I-a-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/201, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi luarea unor măsuri pentru punerea în executare a 
titlurilor executorii devenite exigibile în perioada 1 
ianuarie 2013 – 31 decmbrie 2013 privind acordarea 
unor drepturi salariale personalului din sectorul 
bugetar. 

CD -  Adoptat pe 
05.03.2013 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
21.05.2013 
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Nr. 
crt 

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

2 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-a-12) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
24.03.2015 

3 

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-9) 
- 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  - Retrimis pe 
29.02.2016  
la EC şi JUR 
pt. raport suplimentar 
 

TDR: 

4 

PLx 
644/2015 

 
L 

541/2015 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind asistenţa financiară rambursabilă între 
România şi Republica Moldova, semnat la 
Chişinău, la 7 octombrie 2015. (poz. I-b-41) 
 - Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului de 
împrumut privind asistenţa financiară rambursabila 
între România şi Republica Moldova în valoare de 
maxim 150 milioane de euro, semnat la Chişinău, la 7 
octombrie 2015. 

CD - Adoptată pe 
30.03.2016 
S  - BUG 
pt. raport 

 

 
TDR: 
19.04.2016 

5 

PLx 
643/2015  

 
L 

506/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.5/2014 privind unele 
măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii referitoare la 
încălcările normelor de circulaţie care afectează 
siguranţă rutieră şi pentru facilitarea executării 
sancţiunilor aplicate acestor încălcări. (poz. I-b-
20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 privind 
unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier  de informaţii referitoare la încălcările 
normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 
şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate 
acestor încălcări, având în vedere necesitatea 
transpunerii dispoziţiilor Directivei(UE) 2015/413 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 
2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de 
informaţii privind încălcarea normelor de circulaţie care 
afectează siguranţa rutieră, transpusă în legislaţia 
naţională prin Legea nr.5/2014. 

S  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 



 
16

Nr. 
crt 

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

6 

PLx 
661/2015 

 
L 

385/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea 
alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind 
stimularea financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare. (poz. I-b-54) 
 - Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Legea 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit Notei de 
fundamentare, „introducerea prin beneficiarii stimulării 
financiare a personalului care gestionează fonduri 
europene şi personalul de specialitate din cadrul 
structurilor care îndeplinesc efectiv activităţi de 
gestionare a Fondului European pentru Pescuit  şi 
Afaceri Maritime şi Fondului de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane”. 

 
 
S  - Adoptat pe 
07.10.2015 
CD - Adoptat pe 
16.03.2016 
  
 

La promulgare 
din data de 
26.03.2016 

7 

PLx 
685/2015 

 
L 

379/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.197/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale.  
(poz. I-b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 priivind 
asigurarea  calităţii în domeniul serviciilor sociale în 
vederea asigurării unei mai bune coordonări a 
procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenţei de 
funcţionare prin instituirea unor atribuţii specifice 
pentru fiecare dintre autorităţile  coordonatoare 
desemnate la nivel central pentru domeniile proprii de 
competenţă. 
 

S - Adoptat pe 
12.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

La promulgare 
din data de 
26.03.2016 

8 

PLx 
761/2015 

 
L 

543/2015 

Proiect de Lege privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privitor la controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase. 

S  - Adoptat pe 
28.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 

9 

PLx 
810/2015 

 
L 

367/2015 

Proiect de Lege privind supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar 
naţional. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  
înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea 
Macroprudenţială, structură inter-instituţională, fără 
personalitate juridică, între Banca Naţională a 
României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi 
Guvern, cu rol în a asigura coordonarea supravegherii  
macroprudenţiale la nivel naţional şi menţinerea 
stabilităţii financiare. 

S  - Respins pe 
10.11.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 



 
17

Nr. 
crt 

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

10 

PLx 
830/2015 

 
L 

515/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, precum şi a altor acte 
normative. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul revizuirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 

11 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru 
luarea unor măsuri de implementare necesare 
aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru implementarea altor 
acte normative. (poz. I-b-10) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative. 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 
CD - Adoptat pe 
16.03.2016 
  

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 

12 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală. (poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, 
în sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse 
controlul judiciar pe cauţiune. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
CD - Adoptat pe 
06.04.2016 

 



 
18

Nr. 
crt 

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

13 

PLx 
718/2015 

 
L 

508/2015 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.178/1997 pentru 
autorizarea şi plata interpreţilor şi 
traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de 
urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de 
birourile notarilor publici, de avocaţi şi de 
executori judecătoreşti.  (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru 
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi 
de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul 
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele 
de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de 
birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori 
judecătoreşti.   

S  - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD - Adoptat pe 
06.04.2016 
 

 

14 

PLx 
728/2015 

 
L 

383/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea 
art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 
alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 
privind serviciile sociale. (poz. I-b-51) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea art.37 alin (3) lit.e), din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011, precum şi abrogarea art.11 alin.( 
5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări  
prin Legea nr.515/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea creării cadrului juridic necesar 
extinderii, pentru toţi operatorii economici cu scop 
lucrativ, a dreptului de a fi recunoscuţi ca furnizori de 
servicii sociale, cu execpţia anumitor servicii cum ar fi: 
servicii de prevenire a separării copilului de familie, 
centre de primire în regim de urgenţă a victimelor 
violenţei în familie, servicii sociale destinate agresorilor, 
centre  pentru servcii de informare şi sensibilizare a 
populaţiei, şi altele asemenea. 

S - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
06.04.2016 
 

 

15 

PLx 
824/2015 

 
L 

395/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din 
România. (poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 în 
vederea transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
noiembrie 2013 de modificarea a Directivei 2005/36/CE 
priivind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului(UE) nr.1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare 
a pieţei interne („Regulamentul IMI”) referitoare la : 
criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale în 
baza sistemului general de recunoaştere, acordarea 
accesului parţial la exercitarea unei profesii, 
recunoaşterea stagiilor profesionale efectuate în 
străinătate, prestarea temporară de servicii în cadrul 
unei profesii reglementate. 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptat pe 
06.04.2016 
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Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
887/2015 

 
L 

584/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind 
unele măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

S  - Adoptat pe 
14.12.2015 
CD - Adoptat pe 
06.04.2016 
  

 

17 

PLx 
70/2016 

 
L 

19/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2015 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al 
art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de 
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil.  
(poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în 
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
08.03.2016 
CD - Adoptat pe 
06.04.2016 
 

 

18 

 
PLx 

202/2015 
 

L 
664/2014 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea 
creării cadrului normativ necesar pentru acordarea de 
despăgubiri fermierilor ale căror culturi agricole sunt 
distruse de fauna cinegetică. 

S  - Respins pe 
06.03.2015 
CD - Respins pe 
02.03.2015 
  

Respins 
definitiv 

19 

PLx 
552/2015 

 
L 

267/2015 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, în sensul că producerea, 
procurarea, deţinerea, comercializarea şi utilizarea 
capcanelor, arcurilor, precum şi deţinerea, 
comercializarea, utilizarea şi reproducerea păsărilor de 
pradă şi a câinilor de vânătoare să se facă cu 
respectarea reglementărilor administratorului fondului 
de vânătoare. 

S  - Respins  pe 
29.06.2015 
CD  - Respins pe 
02.03.2015 

Respins 
definitiv 
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Nr. 
crt 

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

20 

PLx 
595/2015 

 
L 

617/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr. 36/1995.  
(poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea 
Europeană, aprobată cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea stabilirii instanţelor române 
competente să emită certificatele care atestă 
caracterul executoriu al unei hotărâri în materie 
civilă şi comercială, atunci când aceasta urmează să 
fie executată în străinătate; stabilirii competenţei 
notarului public pentru eliberarea certificatului 
european de moştenitor; reglementării procedurii de 
emitere, rectificare, modificare sau retragere a 
certificatului care însoţeşte o hotărâre cu privire la o 
măsură de protecţie; stabilirii instanţelor competente 
să se pronunţe cu privire la cererile de recunoaştere 
şi încuviinţare a executării (exequátur) a unei 
hotărâri străine pronunţate în materia succesiunilor; 
stabilirii instanţelor competente să se pronunţe cu 
privire la cererile de refuz al recunoaşterii, cererile 
de constatate a absenţei motivelor de refuz al 
recunoaşterii în materie civilă şi comercială; 
stabilirii competenţei instanţei jurisdicţionale 
referitoare la cererile de adaptare a măsurii sau 
ordinului dispus printr-o hotărâre străină în materie 
civilă şi comercială etc. 

CD -  Adoptat pe 
11.11.2015 
S -  Respins pe 
21.03.2016 
 

Respins de 
Camera 
decizională 

21 

PLx 
795/2015 

 
L 

27/2016 

Lege pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 
2015. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentul României a Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe 
Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat 
la Dubai, la 4 mai 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
26/2016 



 
21

Nr. 
crt 

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

22 

PLx 
855/2015 

 
L 

30/2016 
 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei dintre 
România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnat la 
Oslo la 27 aprilie 2015. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei între România şi Regatul 
Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat 
la Oslo, la 27 aprilie 2015.  
 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 

Legea nr. 
27/2016 

23 

PLx 
857/2015 

 
L 

29/2016 
 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Italiană pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a 
Protocolului adiţional la convenţie, semnate la 
Riga, la 25 aprilie 2015. (poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentului României  Convenţiei 
între România şi Republica Italiană pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la 
convenţie, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
28/2016 

24 

PLx 
859/2015 

 
L 

28/2016 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Bulgaria pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnată la 
Craiova, la 24 aprilie 2015. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentului României  Convenţiei 
între România şi Republica Bulgaria pentru dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 
2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
29/2016 

25 

PLx 
652/2015 

 
L 

633/2015 

Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011. 
(poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 
2011. 
 

CD -  Adoptată pe 
18.11.2015 
S  - Adoptată pe 
29.02.2016 
 

 
Legea nr. 
30/2016 
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Nr. 
crt 

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

26 

PLx 
863/2015 

 
L 

561/2015 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor masuri financiar fiscale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, intervenţiile 
legislative fiind argumentate  în Nota de fundamentare 
prin faptul că „fragmentarea finanţării pe ani prin 
eşalonarea creditelor bugetare  sau finanţarea 
insuficientă faţă de nevoia sau capacitatea de lucru 
efectivă în cazul unor investiţii în infrastructura tehnico-
edilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor 
de realizare a unor obiective de investiţii datorită 
operaţiilor tehnologice  suplimentare necesar a fi 
executate în cazul întreruperii unor procese tehnologice 
aflate în derulare datorită sistării finanţării prin 
limitarea creditelor bugetare din care se pot realiza 
efectiv transferuri”. 

S  - Adoptată pe 
03.12.2015 
CD - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
40/2016 

27 

PLx 
641/2015 

 
L 

364/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
feroviar. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare 
asigurării independenţei organismului naţional de 
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă, 
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar 
Român. 

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
42/2016 

28 

PLx 
822/2015 

 
L 

560/2015 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru compensarea 
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic 
de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 
2015. (poz. I-a-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru pagubele 
cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în 
perioada aprilie-septembrie 2015, în scopul acordării de 
compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de 
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în 
vedere perioada scurtă de timp rămasă pentru 
desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu 
încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi 
necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea 
respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de 
producţii agricole eficiente. 

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
44/2016 

29 

PLx 
691/2015 

 
L 

364/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor. (poz. I-a-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a modificării şi completării Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind 
protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.  

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
51/2016 
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                                            IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  LLAA  SSEENNAATT  ((pprriimmăă  CCaammeerrăă))                                        

Nr. 
crt 

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

1 L 
13/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. 
(poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - MUN şi ÎNV  
pt.raport 
CD - 

TDR: 
01.03.2016 

2 L 
51/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de aplicare a acesteia.(poz. I-a-15) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - AGRI   
pt.raport 
CD - 

TDR: 
08.03.2016 
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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 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2016  
săptămâna  4 – 8 aprilie 2016   

 

11

F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de 8 aprilie 2016) 
 
 
 

   I.  În perioada   4 – 8 aprilie 2016  

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 23 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 41 avize. 

Cele 23 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 12 

 11 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

9  
1  
9  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 509 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 74  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  41  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2016.  

 

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2667  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 183 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 40 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 19 

TOTAL     771 725 929 242 

 
       



                  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  04 - 08 aprilie 2016 

 
 
 
 

I.  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 RAPORT COMUN asupra Raportului Autorităţii de Supraveghere 

Financiară pe anul 2014. – raport comun cu comisia ptr. buget 
 05.04.2016 

Raport de adoptare 
(18/RC din 06.04.2016) 

2 
 RAPORT COMUN asupra Raportului Autorităţii de Supraveghere 

Financiară pe anul 2013. – raport comun cu comisia ptr. buget 
 05.04.2016 

Raport de adoptare 
(17/RC din 06.04.2016) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx427/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011. 

Guvern  
Raport de respingere 

(15/RC din 04.04.2016) 

2  
RAPORT COMUN asupra Raportului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară pe anul 2014. – raport comun cu comisia economică 

 31.03.2016 
Raport de adoptare 

(18/RC din 06.04.2016) 

3  
RAPORT COMUN asupra Raportului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară pe anul 2013. – raport comun cu comisia economică 

 31.03.2016 
Raport de adoptare 

(17/RC din 06.04.2016) 



4  
Raportul anual al Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei 
privind determinarea preturilor si tarifelor reglementate pentru anul 
2013. – raport comun cu comisia ptr. industrii 

 31.03.16 
Raport de adoptare 

(19/RC din 07.04.2016) 

5 PLx891/2015 
Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind 
instituţiile financiare nebancare. 

49 
senatori, 

adoptat de 
Senat 

05.04.16 
Raport de respingere 

(178/R din 07.04.2016) 

6 Plx21/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

1 deputat 
neafiliaţi 

05.04.16 
Raport de respingere 

(179/R din 07.04.2016) 

7 PLx49/2016 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.04.16 

Raport de adoptare 
(180/R din 07.04.2016) 

8 PLx54/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin 
denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind 
înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor 
vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 
1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890. 

Guvern 05.04.16 
Raport de adoptare 

(181/R din 07.04.2016) 

9 PLx616/2015 
Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. 

27 
parlam., 

adoptat de 
Senat 

05.04.16 
Raport de respingere 

(682/RS din 
07.04.2016) 

10 PLx715/2015 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.04.16 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(745/RS din 
07.04.2016) 

 
 
 



III. Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 192/2014 
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere.  
– raport comun cu comisia ptr. transporturi 

4 deputaţi 
UDMR, 

adoptat de 
Senat 

22.09.2015 

Raport suplimentar de 
adoptare cu 

amendamente 
(604/RS din 
29.03.2016) 

2 Plx 282/2014 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice/ 
– raport comun cu comisia juridică şi comisia ptr. transporturi 

20 
deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

06.10.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(172/R din 06.04.2016) 

3  
Raportul anual al Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei 
privind determinarea preturilor si tarifelor reglementate pentru anul 
2013. – raport comun cu comisia ptr. buget 

 31.03.16 
Raport de adoptare 

(19/RC din 07.04.2016) 

 
 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

Plx 615/2013 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.  
– raport comun cu comisia juridică 

23 
deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

17.06.2014 
Raport de respingere 

(168/R din 05.04.2016) 

2 Plx 625/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
– raport comun cu comisia juridică 

1 deputat 
PD-L, 

respinsă 
de Senat 

16.06.2014 
Raport de respingere 

(169/R din 05.04.2016) 

3 PLx 192/2014 
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere.  
– raport comun cu comisia ptr. industrii 

4 deputaţi 
UDMR, 

adoptat de 
Senat 

06.10.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(604/RS din 
29.03.2016) 

4 Plx 282/2014 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice/ 
– raport comun cu comisia juridică şi comisia ptr. industrii 

20 
deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

24.06.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(172/R din 06.04.2016) 

 



V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1.  
 

Plx.542/2015 
 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.  
– raport comun cu comisia juridică 

30 
deputaţi 

30.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 

cererii de 
reexaminare 

(170/R din 06.04.2016) 
 
 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

Plx76/2016 
 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) 
din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. 

3 deputaţi 
PSD, 

respinsă 
de Senat 

31.03.21016
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(176/R din 06.04.2016) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx202/2014 
Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
dietetician. 

8 deputaţi 
PC, 

respinsă 
de Senat 

05.04.2016 

Raport suplimentar de 
respingere 
(402/RS din 
06.04.2016) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx43/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011. 

78 parlam. 05.04.2016 
Raport de respingere 

(173/R din 06.04.2016) 

2 Plx44/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

75 parlam. 05.04.2016 
Raport de respingere 

(174/R din 06.04.2016) 

3 Plx45/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educaţiei 
naţionale. 

41 
senatori 

05.04.2016 
Raport de respingere 

(175/R din 06.04.2016) 
 



 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

Plx 615/2013 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.  
– raport comun cu comisia ptr. transporturi 

23 
deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

23.11.2015 
Raport de respingere 

(168/R din 05.04.2016) 

2 Plx 625/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
– raport comun cu comisia ptr. transporturi 

1 deputat 
PD-L, 

respinsă 
de Senat 

01.03.2016 
Raport de respingere 

(169/R din 05.04.2016) 

3  
 

Plx.542/2015 
 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.  
– raport comun cu comisia ptr. administraţie publică 

30 
deputaţi 

31.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 

cererii de 
reexaminare 

(170/R din 06.04.2016) 

4 Plx 42/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u şi 
art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. 

8 deputaţi 05.04.2016 
Raport de respingere 

(1719/R din 
06.04.2016) 

5 Plx 282/2014 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice/ 
– raport comun cu comisia ptr. transporturi şi comisia ptr. industrii 

20 
deputaţi, 
respinsă 
de Senat 

22.02.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(172/R din 06.04.2016) 

6 PLx 665/2015 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
31.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(177/R din 07.04.2016) 
 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
 

RAPORT COMUN asupra Raportului privind activitatea desfăşurată 
de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

 05.04.2016 
Raport de adoptare 

(16/RC din 05.04.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 
 
 Interpelări 

 
Adresată: domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către:  deputat Cristian Constantin Roman 
Obiectul interpelării: Superbirocratizarea acordării permiselor de pescuit sportiv de catre ANPA 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 În situaţia în care de ani de zile vorbim despre reducerea birocraţiei în România, vă aduc la cunoştinţă un caz 
de-a dreptul halucinant despre modul în care birocraţia şi procedurile de eliberare a unor documente sunt complicate 
inutil de unii funcţionari ai statului. Fac referire aici la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, care, de 
câţiva ani, eliberează un permis de pescuit sportiv pe suport de plastic, identic ca mărime cu un card bancar sau un 
permis de conducere. Pentru ca permisul să fie valabil, este nevoie de achitarea la trezorerie a unei taxe anuale.  
 Aici apare însă prima curiozitate. După ce ANPA a cheltuit importante sume de bani pentru achiziţionareaşi 
editarea suportului de plastic, teoretic, pescarii sportivi ar trebui să prezinte organelor de control respectivul permis 
de pescuit. Acesta însă nu are nici o valoare, pentru că nu conţine informaţia referitoare la plata taxei anuale. Dovada 
plăţii e făcută cu chitanţa eliberată de trezorerie, din care reiese ca persoana a achitat taxa în contul ANPA. Însă, mai 
nou, culmea, cel puţin pentru zona Moldova, nici dacă ai permisul din plastic şi chitanţa în original de la trezorerie 
nu mai e suficient. Pentru pescarii care trebuie să obţină un aviz de la Poliţia de Frontieră pentru pescuit în apele de 
graniţă este nevoie ca respectiva chitanţă să primească un aviz pe chitanţă de la Filiala Regională Moldova a ANPA. 
Reglementarea suplimentară e cerută bineînţeles de ANPA. În consecinţă, pescarii sportivi trebuie să pună chitanţa 
în original şi o copie într-un plic, plus un plic de rezervă pentru returnare şi un timbru judiciar şi să expedieze totul la 
Filiala Regională Moldova a ANPA, de unde aşteaptă raspuns în câteva săptămâni. Bineînţeles că cetăţeanul 
respectiv, care a plătit deja taxa anuală, plăteşte şi curieratul dus-întors, care poate ajunge mai scump decât taxa 
plătită la trezorerie. O variantă mai lipsită de complicaţii ar fi aceea ca pescarul sportiv să plătească o taxă consistentă 
de membru la o asociaţie care nu a făcut niciodată nimic pentru el, în afară de a-i lua banii. Menţionez că în urmă cu 
10 - 15 ani procedura de obţinere a dreptului de a practica pescuitul sportiv era mai simplă decât în 2016. Precizez, 
domnule ministru, că doar în judeţul Botoşani sunt eliberate aproximativ 2.000 de astfel de permise de pescuit, fiind 
tot atâţia cetăţeni purtaţi pe drumuri. Dacă ne raportăm şi la celelalte judeţe din regiunea Moldovei veţi constata că 
numărul cetăţenilor care trebuie să parcurgă o astfel de procedură birocratică greoaie şi inutilă este mult mai mare. 
 Vă rog, domule ministru, verificaţi aspectele semnalate şi dispuneţi măsurile necesare îndreptării situaţiei în 
sensul oferirii respectului cuvenit cetăţeanului plătitor de taxe. 
 Rog răspuns scris şi verbal. 
 

 
*** 
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Adresată: domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României 
De către:  deputat Cristian Constantin Roman 
Obiectul interpelării: Reevaluarea programului naţional “Cornul şi laptele” 
 

Stimate domnule Prim-ministru, 
 

Revin prin prezenta cu o interpelare adresată anterior predecesorului dumneavoastră în funcţia de prim 
ministru, având în vedere că solicitarea făcută de mine nu s-a concretizat în vreo acţiune, cu atât mai mult cu cât tema 
a devenit acum de maximă actualitate. Îndrăznesc totodată să redeschid acest subiect, ţinând cont şi de opinia mea în 
ceea ce vă priveşte, aceea că sunteţi un om de acţiune şi veţi dispune măsuri în consecinţă, privitor la aspectele 
semnalate în cele ce urmează. Doresc prin prezenta interpelare să vă atrag atenţia asupra unei probleme, care cu 
siguranţă nu reprezintă un element de noutate, însă e tratată în continuare cu indiferenţă de către toţi factorii 
responsabili implicaţi. 
 Mă refer la programul “Cornul şi laptele”, care, după atâţia ani de când a fost implementat, ar fi cazul ca el să 
fie adaptat realităţilor sociale ale vremurilor în care trăim. Există o problemă, pe care toţi ne facem că nu o vedem. 
Mai cu seamă în mediul urban, dar chiar şi în cel rural, copiii refuză laptele şi cornul în favoarea pacheţelului de 
acasă sau a produselor de fast food. Sunt unităţi şcolare unde nici un copil nu consuma laptele şi cornul. Unii poate că 
ar face asta, dar, pentru că majoritatea refuză, ei se ruşinează şi renunţă. Astfel, cantităţi impresionante de lapte, 
produse de panificaţie, chiar fruncte, ajung să fie valorificate de către personalul administrativ din şcoli. “Cornul şi 
laptele” ajung, domnule prim-ministru, mâncare pentru animale şi nu cred că asta a fost scopul propus de Guvern. 
Sunt şi situaţii în care copiii iau produsele şi hrănesc maidanezii din cartier cu ele sau, pur şi simplu, le aruncă, se 
joacă cu ele. De ani buni se întâmplă aceste lucruri, sunt cheltuiţi mulţi bani de la buget şi nimeni nu face nimic, toată 
lumea se complace în această rutină.   

Asistăm indiferenţi la o adevărată bătaie de joc din banul public pentru că, din punct de vedere electoral, 
programul dă bine. Nu spune nimeni că trebuie renunţat la el definitiv, însă el ar putea deveni opţional. Astfel 
cheltuielile publice ar fi redimensionate şi risipa oprită. În loc să se irosească resurse, ele ar putea fi redirecţionate 
către cei care au cu adevărat nevoie de ele. Există un lanţ întreg al slăbiciunilor, de interese, în acest program. 
Consiliile judeţene - care fac achiziţile, firmele furnizoare - care încasează banii, politicienii - care exploatează 
electoral programul şi cei din şcoli - care valorifică produsele neconsumate. Mulţi au de câştigat, însă statul pierde 
sigur pentru că scopul iniţial propus nu este atins. Sunt numeroşi aceia care vor să ascundă această realitate, însă 
există chiar şi rapoarte oficiale, studii asupra eficienţei programului, care confirmă cele prezentate mai sus. 

Sper ca datele comunicate în această interpelare să fie suficiente pentru a vă determina să întreprindeţi 
măsurile necesare reevaluării programului “Cornul şi laptele”, şi de a-l adapta realităţilor actuale din comunităţile 
şcolare, astfel încât el să-şi dovedească eficienţa pe măsura fondurlior alocate. 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
De către:  deputat Ioan Oltean  
Obiectul interpelării: România are nevoie acută de absolvenţi de şcoli profesionale 
     
 Stimate domnule ministru, 
 
 Din ce în ce mai mulţi angajatori din zona de producţie se confruntă cu reale probleme în ceea ce priveşte 
lipsa personalului calificat. În 2009, învăţământul profesional din România a fost desfiinţat până în anul 2012, când 
acesta a fost reînfiinţat. Măsura desfiinţării învăţământului profesional a generat situaţii cu consecinţe deosebit de 
grave în ceea ce priveşte accesul la educaţie, rata abandonului şcolar atingând cote alarmante, cauza fiind, în 
principal, lipsa posibilităţilor financiare ale familiilor privind acoperirea costurilor celor patru ani de şcolarizare. În 
2012, la cererea expresă a angajatorilor, învăţământul profesional a fost reînfiinţat, ca urmare a lipsei acute de 
personal calificat. Deşi au fost încheiate acorduri de parteneriat public-privat între unităţile de învăţământ profesional 
şi agenţii economici, lipsa personalului calificat este încă o reală, majoră problemă cu care se confruntă angajatorii 
din domeniul industrial. Dezinteresul pentru învăţământul profesional din România se traduce fie prin rata mare a 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2016  
săptămâna  4 – 8 aprilie 2016   

 

14

abandonului şcolar, fie prin migraţia masivă a tinerilor necalificaţi, în ţări în care muncesc la negru, dar în care 
apreciază că sunt plătiţi pe măsura efortului depus. Cred cu tărie că adevărata provocare nu constă în modificări 
aduse în mod spontan şi haotic cadrului legislativ privind sistemul de învăţământ, ci, mai degrabă, la identificarea şi 
analiza efectelor pe termen lung a unor astfel de amendamente. În acest sens, tuturor ne revine îndatorirea de a crea 
cadrul ideal stabil, pentru calificarea tinerilor în diverse meserii. Marea provocare rămâne însă puterea noastră de 
convingere în ceea ce priveşte stimularea tinerilor de a rămâne în ţară, prin oferte de job-uri atractive, pliate pe 
cererea investitorilor, specifică fiecărei zone a ţării. 
 De asemenea, stimate domnule ministru, trebuie reclădită încrederea părinţilor, precum şi a elevilor, în 
sistemul de învăţământ profesional, precum şi în paleta de opţiuni pe care elevul le are după absolvirea acestor studii. 
Ne confruntăm cu o mare reticenţă în ceea ce priveşte acest tip de învăţământ, din partea părinţilor, în primul rând, 
majoritatea acestora dorind absolvirea de studii superioare, de lungă durată, pentru copiii lor. Din nefericire, nu de 
puţine ori, se întâmplă ca fiind influenţaţi de părinţi, elevii să prefere să urmeze o facultate, la finalul căreia sunt 
absolvenţi, şomeri cu diplomă. 
 Pe această cale, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, solicitându-vă un punct de vedere cu privire 
la situaţia învăţământului profesional din ţara noastră. În acest sens, vă rog să precizaţi ce fel de măsuri aveţi în 
vedere pentru stimularea tinerilor în vederea pregătirii şi calificării lor în meserii. Ţinând cont de faptul că avem mare 
nevoie de specialişti în toate domeniile, vă rog să precizaţi strategia pe care o veţi gândi şi aplica pentru ca pregătirea 
din şcoală să coincidă cu nevoia de pe piaţa muncii. 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
 
 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 
 

Deficit de personal în posturile de poliţie din Suceava;  
IPJ conducere interimară 

 
Domnule ministru, 

 
În Judeţul Suceava deficitul de personal în posturile de poliţie s-a acutizat în ultimul an. Astfel, câteva zeci 

de posturi de poliţie din judeţ îşi desfăşoară activitatea cu unul sau cel mult doi poliţişti. Cunoaşteţi foarte bine faptul 
că Judeţul Suceava este judeţ de frontieră, iar provocările şi sarcinile poliţiştilor sunt mult mai numeroase, mai 
complexe şi implică un efort profesional mai mare. De asemenea, trebuie să precizez faptul că deficitul de personal 
este mult mai acut în mediul rural, dar el priveşte, deopotrivă, şi marile aşezări urbane din judeţ. În plus, la nivelul 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, majoritate funcţiilor de conducere sunt excercitate de ofiţeri interimari, situaţie 
care impietează asupra eficacităţii instituţiei şi asupra găsirii unor soluţii la actuala stare de fapt.  

Cunoscând profesionalismul dumneavoastră şi, mai ales aplecarea reală asupra problemelor pe care le 
întâmpină lucrătorii Poliţiei române, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
- în contextul în care Ministerul Afacerilor Interne a demarat deja un amplu proces de recrutare de personal, 
cum consideraţi că vor fi stimulaţi noii angajaţi ai Poliţiei române să ocupe posturi în zone din mediul rural, unde 
condiţiile de lucru sunt net inferioare? 
- când anticipaţi că se va termina interimatul de la conducerea Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava şi 
vor fi numiţi definitiv pe funcţie ofiţeri care au probat performanţe profesionale care să justifice desemnarea lor? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 
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Adresată domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Blocarea cardurilor de sănătate afectează  starea de sănătate a pacienţilor 
 
 Domnule Ministru, 
 
 Atunci când s-a implementat introducerea cardului de sănătate , am considerat o necesitate pentru întreg 
sistemul de asigurări  de sănătate din România.  Era nevoie de o transparenţă în legătură cu banii publici, dar în 
ultima perioadă problemele legate de bocarea sistemului îi nemulţumeşte pe pacienţi, pe medicii de familie, blocând 
întreaga activitate din sistemul de sănătate. 
 Nu este normal ca plătitorilor  de asigurări de sănătate să le fie îngreunat accesul la serviciile medicale, nu 
este normal ca medicii să fie umiliţi de un sistem nefuncţional, nu este normal ca nimeni să nu răspundă de aceste 
deficienţe. 
 In acest sens, vă rog domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă există soluţii pentru 
remedierea şi prevenirea blocajului acesui Sistem Informatic Unic Integrat. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată doamnei Cristiana Paşcă-Palmer,  ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor  
 

Stoparea urgentă a defrişărilor ilegale 
 
 

Asistăm de ani buni la un proces ucigător de defrişare, pădurile României dispar, iar costurile acestor 
fenomene sunt uriaşe, chiar dacă în ultima perioadă legile s-au înăsprit , defrişările ilegale s-au dublat, iar prejudiciul 
adus statului român este enorm. 
 In majoritatea zonelor există câte o mafie a pădurilor, mafie care ar trebui urgent stărpită, pentru că  
problema defrişărilor este astăzi o problemă naţională, care ar trebui să fie luată în serios de toti cei implicaţi, de 
politicieni, de Romsilva,Jandarmerie şi Politiie, care au atribuţii legate de domeniul silvic. 
 Vă rog, doamna ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere anumite strategii de a 
stopa acest fenomen, bineînţeles cu implicarea altor autorităţi din România. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Adian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

    doamnei Gabriela Coman, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi Adopţie 
 

Angrenarea şcolii ca instituţie şi a elevilor minori în activităţi cu caracter electoral 
 

Domnule Ministru, 
 

În data de 31 martie 2016, zeci de elevi din municipiul Botoşani au fost mobilizaţi forţat, printr-o dispoziţie a 
inspectorului general de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Huncă Mihaela, pentru a participa la o acţiune de 
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sădit copaci. Nimic aparent ieşit din comun, însă acţiunea a avut un vădit caracter electoral, ea fiind în totalitate pusă 
în slujba candidatului la primărie, Ovidiu Portariuc, coleg de partid cu cea care conduce cu mână de fier Inspectoratul 
Şcolar. La acţiune au participat, pe lângă elevi, doar lideri locali ai PSD, în frunte, cum spuneam, cu candidatul 
acestui partid la pentru încă un mandat de primar al municipiului Botoşani. Precizez că acţiunea s-a petrecut într-o zi 
de joi, cu elevi care în acel timp ar fi trebuit să fie la ore.  

Implicarea copiilor, fără acordul părinţilor, în acţiunile electorale ale primarului Ovidiu Iulian Portariuc 
reprezintă un abuz moral şi o gravă încălcare a legii.  

De aceea vă întreb, domule ministru, dacă vi se pare corect modul în care a procedat Huncă Mihaela, 
folosindu-şi funcţia publică pentru a da o mână de ajutor partidului care a propulasat-o atât în consiliul local, cât şi 
funcţia de inspector general al IŞJ Botoşani.  

Vă rog, domule ministru, să analizaţi situaţia semnalată de subsemnatul şi să dispuneţi măsurile legale care se 
impun. 

Ataşez prezentei şi o copie a dispoziţiei date de inspectorul şcolar general de la IŞJ Botoşani, din care reiese 
că participarea elevilor la acţiunea electorală a fost obligatorie, nu voluntară, exact ca pe vremea în care ţara era 
condusă de Partidul Comunist. 

Solicit răspuns scris şi verbal. 
 

Deputat  
Cristian Constantin Roman 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
 

Sancţionarea celor vinovaţi de starea autostrazilor 
 
 Domnule Ministru,  
 
 Toate tronsoanele noi de autostradă au mari probleme de construcţie, în ciuda faptului că ele sunt cele mai 
scumpe din Europa,  iar calitatea lor lasă de dorit. 
 Tronsonul de autostradă Arad-Nădlac, la nici o jumătate de an de la recepţie,  se află într-o stare deplorabilă, 
gropile mari apărute în carosabil pun în pericol zi de zi siguranţa participanţilor la trafic, iar cei care au condus la 
acest dezastru nu îşi asumă nici o responsabilitate. 
 Vă rog domnule ministru, să îmi comunicaţi  ce măsuri veţi lua împotriva celor vinovaţi din cadrul 
CNADNR, care nu gestionează cum trebuie situaţia mai sus menţionată. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată doamnei Anca Pavel Nedea,  preşedintele Autoritatăţii Naţionale Pentru Tursim  
 

Strategii pe termen mediu şi lung pentru atragerea turiştilor străini în judeţul Maramureş 
 
 
 

Ştiu că se fac eforturi semnificative pentru resuscitarea turismului românesc, pentru refacerea atractivităţii 
acestuia atât pentru români, cât şi pentru turiştii străini, dar încă nu putem  să vorbim de turism la standarde europene 
şi dureros este , că mii de români urmează să-şi petreacă sărbătorile pascale în afara ţării. 
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  România merită să fie cunoscută şi explorată, atăt de noi cât şi de turiştii străini, iar judeţul Maramureş chiar 
reprezintă zona cu cele mai frumoase trasee şi obiective turistice, o zona cu o istorie şi cultură care merită să fie 
promovată şi cunoscută. 

În acest sens vă rog  să îmi comunicaţi  care sunt strategiile pe termen mediu şi lung pentru atragerea 
turiştilor străini în judeţul Maramureş. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Mircea Man 

 
*** 

 
Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice 

 
Programul Interreg V-A România – Ungaria 

 
 Domnule Viceprim-ministru, 
 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Interreg V-A România – Ungaria,a lansat pe 21 martie 2016 în consultare publică propunerea de Ghid al 
solicitantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A 
România – Ungaria. Aria eligibilă a acestui program este constituită din judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare din 
România şi Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria. În  conformitate cu programul 
său de guvernare, MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, un număr de12 programe de 
cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care este autoritate de management sau autoritate comună de 
management şi 6 programe pentru care este autoritate naţională). În acest sens, în perioada 2014-2020, vor putea fi 
finanţate proiecte strategice pe 4 axe prioritare, în domeniile protejării în comun şi a utilizării eficiente a valorilor 
comune şi resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune şi resurselor), îmbunătăţirii mobilităţii transfrontaliere 
durabile şi eliminării blocajelor (cooperare în domeniul accesibilităţii), îmbunătăţirii ocupării forţei de muncă şi 
promovării mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere (cooperare în domeniul ocupării forţei de muncă) şi 
îmbunătăţirii serviciilor de îngrijire a sănătăţii (cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor).  

Avînd în vedere faptul că România îndeplineşte rolul de Autoritate de Management prin Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar auditul la nivelul programului va fi realizat de către Autoritatea 
de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, atribuţiile de certificare fiiind îndeplinite de către Autoritatea 
de Management, vă rog, domnule viceprim-ministru să-mi comunicaţi următoarele: 
1. Care este bugetul total al Programului Interreg V-A România – Ungaria destinat finanţării proiectelor strategice, 
precum şi care este valoarea finanţării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională ? 
2. Când estimaţi a fi lansat primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul acestui program ? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

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

Implementarea Programului SRL-Debutant 2016 
 
 Domnule Viceprim -ministru, 
 

Direcţia Politici Antreprenoriale, din subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 
de Afaceri a publicat în data de 20 martie 2016 propunerea de procedură de derulare a Programului SRL-D, ediţia 
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2016. Prin Programul SRL-D se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei 
societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D). Astfel, prin acest program, românii care vor să debuteze în 
afaceri vor putea primi un ajutor de stat de până la 45.245 lei (circa 10.000 de euro) pentru investiţii. 
 Prin implemetarea acestui program, Direcţia Politici Antreprenoriale a anunţat faptul că are în vedere 
facilitarea accesului microîntreprinderilor la credite garantate de stat prin cooptarea unei bănci partener - una dintre 
componentele programului, cealaltă fiind acordarea efectivă de graturi de pana a 10.000 de euro. Pentru întocmirea 
Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a 
proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile 
lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării 
/contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care va acoperi cel puţin valoarea 
finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de 
finanţare/co-finanţare a proiectului va fi prezentată la  sediul Oficiului teritorial pentru IMM-uri la momentul 
semnării contractului de finanţare de către  părţi. De asemenea, programul prevede că antreprenorul va trebui să 
plătească din banii săi toate investiţiile inlcuse în program, pentru ca apoi statul să-i deconteze cheltuielile în limita 
celor circa 10.000 de euro acordaţi. Practic, pentru a obţine ajutor financiar nerambursabil de 10.000 de euro, 
antreprenorul debutant trebuie să îşi asigure din start un necesar de 20.000 de euro. 
  Având în vedere importanţa stimulării mediului de afaceri pentru dezvoltarea economiei României, vă rog, 
domnule viceprim-ministru să-mi comunicaţi: 
1.Care este data stabilită de Directia Politici Antreprenoriale, din subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri de la care antreprenorii debutanţi vor putea să înceapă să-şi depună cererile de 
finanţare si planurile de afaceri  în cadrul Programului SRL-D, ediţia 2016? 
2.Care este valoarea bugetului alocat schemei de ajutor de minims SRL-D pentru anul 2016 şi care este numărul de 
microîntreprinderi  pe care Ministerul Economiei,  Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri îl estimează că le 
va susţine cu granturi în urma derulării Programului SRL-D 2016 ? 

Solicit răspuns scris.  
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată doamnei Anca Paliu Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
 

România se aflã printre cele opt ţãri din Uniunea Europeanã care riscã sã rateze ţinta deficitului bugetar 
 
 Doamnã Ministru, 
 
 Uniunea Europeană prin politicile sale impune guvernelor să îşi reducă deficitele bugetare sub 3% din PIB şi 
să reducă procentul de îndatorare la sub 60% din PIB.  În caz contrar riscă amenzi, chiar dacă nu au fost aplicate până 
acum niciodată, în ciuda mai multor încălcări ale acestor norme. Potrivit estimărilor analiştilor citaţi de Bloomberg, 
opt state membre ale Uniunii Europene riscă să depăşească ţinta de deficit bugetar de 3% din PIB. Marea Britanie, 
Franţa, Spania, Grecia şi Croaţia sunt pe lista "neagră", printre ele fiind şi trei dintre cele mai mari economii ale 
Europei. De asemenea, Finlanda, Polonia şi România se află şi ele în aceeaşi situaţie, în condiţiile în care deficitele 
bugetare se apropie cu viteza de minimul acceptat. De când a fost semnat Tratatul pentru Stabilitate şi Creştere în 
1998, un număr de 25 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au depăşit limita de deficit impusă, 
singurele state membre ale Uniunii Europene care s-au încadrat fiind Suedia, Estonia şi Luxemburg. Criza financiară 
din 2008 este cel mai des blamată pentru recordurile negative ale deficitelor bugetare, în condiţiile în care guvernele 
statelor europene au aplicat măsuri agresive de stimulare a economiei lor . Cu toate acestea, statistica ne arată că în 
anul 2009 celor două ţări care nu respectau normele, şi anume  Grecia şi Ungaria, li s-au adăugat încă 20 de ţări, 
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astfel încât în timpul acelei perioade, deficitul bugetar mediu al Uniunii Europenea a urcat la 6,7% de la numai 0,9%, 
iar în anul 2010, Irlanda a stabilit un record negativ, cu un deficit bugetar de 32,3% din PIB. 
 Ținând cont de aceste date vã rog, doamnã ministru sã-mi comunicaţi punctul dumneavoastrã de vedere 
referitor la problematica mai sus prezentatã, precum şi situaţia concretã în care se aflã  România în acest moment.  
 Solicit rãspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Marius-Raul Bostan, ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţionalã  
 

Regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice 
 
 Domnule Ministru,  
 
 Guvernul României a aprobat proiectul de lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi unele măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii 
electronice.Măsurile incluse în proiectul de lege au în vedere stimularea extinderii eficiente a reţelelor de bandă largă 
şi dezvoltarea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice, prin facilitarea accesului pe proprietăţi şi a 
construirii reţelelor de comunicaţii electronice şi infrastructurilor fizice asociate acestora. Aceste măsuri urmăresc 
încurajarea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurilor fizice 
existente. Proiectul de lege transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2014/61/UE, privind măsuri de 
reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză, acomodându-se cu reglementările 
europene deja transpuse în dreptul naţional şi preluând dispoziţiile Legii 154/2012, lege privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Se asigură astfel continuitatea dispoziţiilor aflate în vigoare, în 
sensul că se menţine obligativitatea echipării cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru reţele de mare viteză 
a tuturor clădirilor pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizaţiei de construire, precum şi pentru clădirile 
pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizaţiei de construire pentru lucrări majore de renovare după data 
de 31 decembrie 2016. Una dintre noile prevederi vizează reglementarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele 
publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică deţinută de operatorii de reţea.    
 Ținând cont de prevederile acestui act normativ în vederea facilitării exercitării dreptului de acces la 
infrastructura fizică a operatorilor de reţea, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care este modalitatea 
concretă prin care furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor avea acces la informaţii privind 
amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum şi punctele de contact ale operatorilor de 
reţea. Proiectul de act normativ include o serie de criterii pentru stabilirea tarifelor de acces la infrastructura fizică, în 
scopul recuperării costurilor suportate de către operatorii de reţea. În acest sens, vă rog,de asemenea să-mi precizaţi 
pe ce bază vor fi stabilite aceste criterii şi de către cine? 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Lipsa vaccinurilor 
 
 Stimate domnule Ministru, 
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 În condiţiile în care în ultima perioadă autorităţile medicale atrag atenţia că scade îngrijorător numărul 
părinţilor care sunt de acrod cu vaccinarea copiilor, aflăm periodic că sistemul medical duce lipsă totală de vaccinuri 
pe o perioadă mai îndelungată, cum ar fi cel hexavalent.  
 Vă rog să îmi comunicaţi care este cauza acestor „crize” ale vaccinurilor şi cum intenţionaţi să rezolvaţi 
această situaţie pentru a nu mai apărea în viitor.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat  

Anton Doboş 
 

*** 
  
Adresată domnului Dan Costescu,  ministrul Transporturilor 
 

Starea spaţiilor verzi gestionate de CFR  
din apropierea Gării Internaţionale Nicolina 

 
 Stimate domnule Ministru,   
 
 În imediata apropiere a Gării Internaţionale Nicolina din Iaşi se află un spaţiu verde care aparţine din 
informaţiile publice, CFR. Această zonă care ar putea fi un parc cu aspect plăcut în această parte aglomerată a 
Iaşului, este în prezent neîngrijită.  
 Vă rog să îmi comunicaţi dacă acest teren aparţine CFR şi dacă există posibilitatea ca în viitorul apropiat 
acest teren să fie amenajat corespunzător sau dacă ar putea fi concesionat primăriei care să se ocupe de amenajarea 
acestuia pentru a putea fi folosit de locuitorii din zonă.   
 Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 

       
Adresată domnului Dan Costescu, ministrul Transporturilor 
 

Statutul străzii Trei Fântâni din Iaşi 
 
 Stimate domnule Ministru,  
 
 Locuitorii din zona străzii Trei Fântâni din Iaşi se plâng tot mai des de starea jalnică a acestei străzi, care nu 
a mai fost reparată de zeci de ani. Această stradă, care este aproape impracticabilă, ar fi de asemenea o soluţie foarte 
bună pentru traficul greu şi de tranzit între DN 24 şi DN28. Primarul interimar al Iaşului a răspuns în repetate 
rânduri că acest drum aparţine Ministerului Transportului şi primăria nu poate interveni. 
 Vă rog să îmi comunicaţi dacă această stradă aparţine de Ministerul Trasporturilor şi dacă poate fi reabilitată 
în acest an.   
 Solicit răspuns scris. 
 Vă mulţumesc, 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 
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Adresată domnului Achim Irimescu,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Stadiul derulării PNDR 2014-2020 
 
 Domnule Ministru, 
 
 Exerciţiul financiar comunitar a debutat de mai bine de doi ani, iar stadiul absorbţiei fondurilor europene 
este extrem de scăzut.  
 În aceste condiţii, vă rog să-mi precizaţi care este stadiul aplicării Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, precum şi măsurile preconizate pentru derularea PNDR în condiţii optime. 
 Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 Cu deosebită consideraţie,                                                                              
 

Deputat  
Costel Şoptică 

 
*** 

 
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul  Educaţiei Naţionale şi  Cercetării Ştinţifice 
 

Situaţia instituţiilor de învăţământ preşcolar 
autorizate şi acreditate 

 
 Recent, presa a prezentat cazul unei aşa zise grădiniţe particulare, în care copiii erau agresaţi fizic şi verbal 
de personalul încadrat în respectiva unitate.  
 Faptul că acea unitate nu era nici măcar autorizată, nu ar trebui să reprezinte o noutate. La nivel naţional, 
funcţionează numeroase aşa-numite grădiniţe particulare, care însă nu deţin nici un fel de autorizaţie de funcţionare 
şi nu au fost supuse niciunui proces de control şi acreditare. Ne putem convinge de această stare de fapt dacă vom 
confrunta datele furnizate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar cu oferta 
publică a grădiniţelor şi vom observa că numeroase astfel de unităţi funcţionează în afara legii. 
 Mulţi operatori economici funcţionează fără forme legale, sau se ascund în spatele unor forme de organizare 
alternative, pretinzând că unităţile pe care le deţin sunt cluburi pentru copii, şcoli de limbi străine, sau furnizori de 
educaţie alternativă, cu toate că folosesc ostentativ denumirea de GRĂDINI�Ă. Nu puţine au fost cazurile în care 
operatorii economici nu au permis efectuarea controalelor de către instituţiile abilitate, invocând că în respectivul 
imobil funcţionează un club privat, care nu desfăşoară activităţi economice.  
 Mai mult decât atât, din totalul grădiniţelor particulare autorizate, foarte puţine sunt şi acreditate în 
condiţiile legii. 

Având în vedere cele menţionate, vă rog să ne comunicaţi: 
1. Dacă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are o evidenţă a tuturor unităţilor de 
învăţământ preşcolar care funcţionează la nivel naţional, indiferent dacă sunt autorizate şi/sau acreditate, sau nu ? 
2. Aveţi în vedere posibilitatea emiterii unui Ordin al MENCS prin care unităţilor neautorizate şi neacreditate 
de ARACIP să le fie interzisă folosirea denumirii de grădiniţă? Această măsură ar elimina confuzia pentru părinţii 
care-şi lasă copiii în aceste centre de îngrijire a copiilor. 
 Solicităm  răspuns scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat  
Maria Grecea 

Deputat  
Florica Cherecheş 

*** 
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Adresatã domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Revenire la întrebarea nr. 9460A/14-03-2016 
situaţia proiectelor finanţate din fonduri europene implementate de către Consiliul Judeţean Olt 

pe perioada 2008-2016 
 
 Conform articolului  194  alin(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: “(3) Răspunsurile la întrebări se 
dau în termen de 15 zile de la transmiterea lor de către secretarul Camerei Deputaţilor, dar nu mai târziu de 30 de 
zile, în cazul în care există o motivaţie justificată înaintată la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.” 
 Conform prevederilor legale, vă rog să-mi răspundeţi la  nr. 9460A/14-03-2016 -situaţia proiectelor finanţate 
din fonduri europene implementate de către Consiliul Judeţean Olt- pe perioada 2008-2016, depusă  pe data de 14 
martie,  şi vă expun mai jos textul acesteia: 
  Având în vedere importanţa procesului de absorbţie a fondurilor europene pentru susţinerea şi dezvoltarea 
judeţului Olt, vă rog să-mi comunicaţi care a fost gradul de absorbţie a fondurilor comunitare pe perioada 2008-2016, 
defalcat pe ani, pe domenii de activitate şi pe sectoare publice, pentru programele aplicate de către Consiliul Judeţean 
Olt? 

Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 

 
Deputat 

 Gigel Ştirbu 
 

*** 
 
Adresată domnului Gheorghe Duţu,  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Resurse Minerale  

 
Graficul de renegociere a redevenţelor 

pentru resursele româneşti 
 
 Stimate domnule Preşedinte, 
 
 Având în vedere informaţia prezentată în Eurostate Press Release nr.  190/2015 prin care PIB generat de 1 kg 
de resursă consumată în România este de 0,32 Euro/kg faţă de media pe Uniunea Europeană de 1,95 Euro/kg, vă rog 
să-mi comunicaţi în scris care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde?  
 Dată fiind nevoia de finanţare a unor măsuri cu impact pentru bunăstarea populaţiei deosebit de importantă 
pentru naţiunea română pe termen mediu şi lung (de exemplu, Legea mamelor), vă rog să-mi transmiteţi în scris 
graficul de renegociere a redevenţelor pentru resursele româneşti. 
 Aştept răspunsul scris al Domniei Voastre.  

Vă mulţumesc, 
Cu deosebit respect, 

 
Deputat  

Carmen Hărău 
 

*** 
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