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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie) 
 
 
 

În a doua sesiune parlamentară a anului 2014 (septembrie - decembrie), la Camera 
Deputaţilor au fost dezbătute 158 proiecte de legi, din totalul de 878 proiecte aflate în 
procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea 88 proiecte de legi au făcut parte din 
Programul legislativ prioritar al Guvernului. 

Din totalul de 158 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în 
această sesiune, pentru 118 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
22 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor şi 11 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 158 
proiecte de legi, din care 62 au fost adoptate şi 55 respinse. De asemenea, au fost adoptate 34 
Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 18 Hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 31 decembrie 2014, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai 
aflau 726 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 238 înscrise pe ordinea de zi a 
plenului Camerei, şi 465 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea septembrie-decembrie 
2014, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1054  întrebări adresate membrilor 
executivului, de un număr de 141 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 
de 675, reprezentând  64,04% din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 237, de un 
număr de 70 deputaţi din care la  132 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  55,69 %. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 
acestora a fost de 1442, desfăşurate pe parcursul a 8 şedinţe, de un număr de 205 deputaţi. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea septembrie-decembrie 2014, au fost depuse  3 
moţiuni simple şi o moţiune de cenzură. 

Moţiuni simple: 
1. Ministerul M.T.O. - Minciună, Taxare, Oprirea economiei – respinsă 
2. PSD amanetează educaţia pentru a achiziţiona voturi – respinsă 
3. Românii de pretutindeni - victimele unui actor netalentat şi dezinteresat - respinsă 
 
Moţiuni de cenzură: 
1. Victor Ponta pune în pericol statul de drept! Opriţi fraudarea alegerilor de către PSD!
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 
 

(Situaţia cuprinde datele la 31 decembrie 2014) 
 
Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

878  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 625

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 253

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 118 

158

– votate  158
             din care: - înaintate la Senat      25 
                            - în procedura de promulgare 13 
                            - promulgate* 62 
                            - respinse definitiv 55 
                            - în reexaminare la Senat   2 
                            - sesizare de neconstituţionalitate   1 
– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 726
a) pe ordinea de zi 238
b) la comisii  465
c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19

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

4

3) Retrase de iniţiatori 1
 
 

    cele 158 iniţiative legislative votate privesc: 
                         66 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
          25  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     37  proiecte de legi  
                         92 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 187 legi, dintre care 15 din iniţiativele legislative votate şi 
adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2013, 110 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în 
sesiunea februarie - iunie 2014 şi 62 din  iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2014. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie) 
 
 

 
 

25

13

62

55

21

25 - înaintate la Senat

13 - în procedura de promulgare

62 - promulgate

55 - respinse definitiv

2 - în reexaminare la Senat

1 - sesizare de neconstituţionalitate
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
 în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie) 
 
 
 
 

25

4

37

92

25 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului

4 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

37 - proiecte de legi

92 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie) 
 
 
 

465

19

238

4

238 - pe ordinea de zi

465 - la comisii

19 - cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

4 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru
puncte de vedere Guvern
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III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal  
 
(Reexaminare, la cererea Preşedintelui României) 

 
                                               (PL – x 347/2014) 

Legea nr.123/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.687 din 19 septembrie 

2014 

2. Lege pentru abrogarea unor prevederi din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional 
 
 (PL – x 402/2014) 

Legea nr.134/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.753 din 16 octombrie 2014 

3. Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea 
nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale 
 

 (PL – x 370/2014) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Camera Deputaţilor din 12 

decembrie 2014 
 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă 
 
 (PL – x 368/2014) 

Legea nr.141/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.771 din 23 octombrie 2014 
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5.  Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul 
Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response 
and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT 
Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi 
al Educaţiei (Transeuropean Research and Education 
Network Association -TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la 
aceste două organisme neguvernamentale 
 
 (PL – x 346/2014) 

Legea nr.146/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.777 din 24 octombrie 2014 

6. Lege privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor 
care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe 
piaţa valorilor mobiliare necotate 
 
 (PL – x 385/2013) 

Legea nr.151/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.774 din 24 octombrie 2014 

7.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 (PL – x 333/2013) 

Legea nr.144/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.777 din 24 octombrie 2014 

8. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(Primul împrumut pentru politici de dezvoltare 
privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea 
economică) între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 17 iunie 2014  
 
                                               (PL – x 416/2014) 

Legea nr.180/2014 
La Monitorul Oficial 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea şi 
completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 
înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare 
a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene  
 
                                               (PL – x 396/2014) 

Legea nr.156/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.882 din 4 decembrie 2014 
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10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a 
României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific 
pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte  
 
                                               (PL – x 477/2014) 

Legea nr.163/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.905 din 12 decembrie 2014 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte 
normative privind taxele şi tarifele nefiscale 
 
 (PL – x 367/2014)   

Legea nr.165/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.905 din 12 decembrie 2014 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri 
bugetare 
 

                                      (PL – x 375/2013)  

Legea nr.168/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.922 din 18 decembrie 2014 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale 
 
                                             (PL – x 421/2 014) 

Legea nr.175/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.922 din 18 decembrie 2014 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului 
de stat la Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 şi a 
amendamentului convenit prin Contractul de 
finanţare amendat şi reconfirmat semnat la 
Bucureşti, la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare 
dintre România şi banca Europeană de Investiţii, în 
vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 
 

                     (PL – x 529/2014)  

La Senat 
din 9 decembrie 2014       

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar  
 

                                      (PL – x 484/2014)  

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014 
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16. Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 
 
  
                                               (PL – x 593/2014) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014 

17.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 (PL – x 16/2014) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014  

18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile 
de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind 
piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 
 (PL – x 458/2012) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014  

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

 

1. Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea 
art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea  
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor 

   
(PL – x 65/2012) 

Legea nr.135/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.753 din 16 octombrie 2014 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
                                        (PL – x 351/2014)  

La promulgare 
din 17 decembrie 2014       

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative conexe 
 
 (PL – x 437/2014) 

Legea nr.138/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.753 din 16 octombrie 2014 

4. Lege pentru abrogarea art.276 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
                                               (PL – x 12/2014) 

Legea nr.159/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.887 din 5 decembrie 2014 
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5. Proiect de Lege pentru acceptarea jurisdicţiei 
obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie 
 
                                            (PL – x 340/2014) 

La Senat 
din 30 septembrie 2014      

6.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale în vederea punerii de acord cu 
Deciziile Curţii Constituţionale nr.53/2011, 54/2011 şi 
738/2012  
                                               (PL – x 363/2014) 

La Senat 
din 19 noiembrie 2014      

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.67 alin.(4) din 
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor  

    
(PL – x 360/2014) 

La Senat 
din 19 noiembrie 2014      

8. Proiect de Lege pentru completarea art.99 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  
                                               (PL – x 362/2014) 

La Senat 
din 19 noiembrie 2014      

9. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  

   
(PL – x 454/2014) 

La Senat 
din 19 noiembrie 2014      

10. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiectul privind reforma sectorului sanitar - 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) 
dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 
iunie 2014  
 
                                               (PL – x 462/2014) 

Legea nr.179/2014 
La Monitorul Oficial 
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11. Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi 
finalizarea procesului de soluţionare a cererilor 
formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria , 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al 
Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri 
sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi 
pentru modificarea unor acte normative 
 

                                               (PL – x 460/2014) 

Legea nr.164/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.910 din 15 decembrie 

2014 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou 
termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la 
art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, 
precum şi pentru prorogarea unor termene 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

   
(PL – x 118/2014) 

sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de Preşedintele
României 

din 12 decembrie 2014 

13. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe                      
                                               

 (PL – x 568/2014) 

 depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014 

 C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, 
tineret şi sport : 

 

 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale  
 
[Se consideră adoptat, în condiţiile art.75 alin.2 teza 
a III-a din Constituţia României] 

        
                                               (Pl – x 267/2014) 

La Senat 
din 18 septembrie 2014 

2. Lege pentru aprobarea Standardului Internaţional 
Lista interzisă pentru anul 2014 
 
                                               (PL – x 438/2014) 

          Legea nr. 
129/2014 

Monitorul Oficial, Partea I 
nr.740 din 10 octombrie 2014 
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3. Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace 
           
                                               (PL – x 427/2014) 

          Legea nr. 
142/2014 

Monitorul Oficial, Partea I 
nr.771 din 23  octombrie 2014 

4. Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe 
 
                                               (PL – x 428/2014) 

          Legea nr. 
130/2014 

Monitorul Oficial, Partea I 
nr.740 din 10  octombrie 

2014 
5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport precum şi pentru modificarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu 
grad mare de risc 
 
                                               (PL – x 434/2014) 

          Legea nr. 
128/2014 

Monitorul Oficial, Partea I 
nr.744 din 13  octombrie 2014 

6. Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 
258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor 
 
(Se considera adoptata, in condiţiile art.75 alin. (2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicata) 
 
                                             (PL – x 281/2014) 

La Promulgare 
din 20 decembrie 2014 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
 
Se comunica respingerea proiectului 
 
 (Pl – x 327/2014) 

La Senat 
din 30 septembrie 2014  

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a 
educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial 
nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, 
actualizată  
 
Se comunica respingerea proiectului 
 
 (Pl – x 328/2014) 

 La Senat 
din 30 septembrie 2014 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării 
ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 
  
                                               (PL – x 352/2014)   

 La Senat 
din 19 noiembrie 2014 

10. Proiect de Lege pentru modificarea art.262 alineatul 
(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
                                               (PL – x 354/2014)   

La Senat 
din 19 noiembrie 2014  
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11.  Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011  

   
(PL – x 353/2014) 

La Senat 
din 19 noiembrie 2014   

12. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011  
 
 (PL – x 361/2014) 

La Senat 
din 19 noiembrie 2014    

13. Propunere legislativă pentru modificarea art.356, 
alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011  
 
 (Pl – x 418/2014) 

La Senat 
din 19 noiembrie 2014    

14. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării 
ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 
 (PL – x 455/2014)   

La Senat 
din 19 noiembrie 2014     

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea 
şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                               (PL – x 114/2013) 

La Senat 
din 26 noiembrie 2014      

16.  Lege pentru finanţarea revistelor de cultură 
reprezentative din România  

   
(PL – x 399/2014) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 

Senat  
din 16 decembrie 2014 

 
17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură 
 
  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 (PL – x 391/2013) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014  

 D. Domeniul drepturile omului, culte, 
problemele minorităţilor naţionale  şi 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 

  
- 
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 E. Domeniul industrii, servicii, transporturi şi 
infrastructură: 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 
şi a Legii petrolului nr.238/2004  

   
(PL  – x 369/2014) 

Legea nr.127/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.720 din 1 octombrie 2014 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii 
energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 
 
 
                                              (PL  – x 466/2014) 

Legea nr.174/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.919 din 17 decembrie 2014 

3. Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 
pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile 
de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de 
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin 
Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum 
şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate 
de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei 
Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) 
din 21 iunie 2013  
 
    (PL  – x 493/2014) 

La Senat  
din 4 decembrie 2014 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-
mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la 
Luxembourg la       10 iunie 2013  
 
                                              (PL  – x 496/2014) 

La Senat  
din 4 decembrie 2014 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2014 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 combustibili 
 
                                              (PL  – x 457/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014 
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 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

 

1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind administraţia 
publică locală 
 
(Se considera adoptata, in condiţiile art.75 alin. (2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicata    
                                            

                                          (PL – x392 /2014) 

 
sesizare de 

neconstituţionalitate 
ormulată de un număr de 130 

de deputaţi şi senatori 
aparţinând Grupurilor 

parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal şi Partidului 

Democrat Liberal 
din 11 decembrie 2014 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al 
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală 

   
(PL – x319/2014) 

 Legea nr.155/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.882 din 4 decembrie 2014 

3. Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al 
articolului 91 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale 
 
                                               (PL – x331 /2014) 

La Senat  
din 19 noiembrie 2014 

4. Proiect de Lege privind completarea art.26 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
 
   (PL – x359 /2014)     

La Senat  
din 19 noiembrie 2014 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 
                                               (PL – x439/2014)      

La Senat  
din 19 noiembrie 2014 

6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind administraţia 
publică locală  
 
  (PL – x453/2014)    

La Senat  
din 19 noiembrie 2014 

7.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali  
 

  (PL – x207/2014) 
 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014 
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 G. Domeniul muncă, protecţie socială, 
sindicate: 

 

 

1. Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de 
natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice  
(Reexaminare, la cererea Preşedintelui României) 

  
                                            (PL – x 528/2013) 

Legea nr.124/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.700 din 24 septembrie 
2014 

2. Lege privind scutirea de la plată a unor debite 
provenite din pensii 
 
 
 (PL – x 390/2014) 

Legea nr.125/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.700 din 24 septembrie 
2014 

3. Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea 
recuperării debitelor înregistrate cu titlul de 
indemnizaţie pentru creşterea copilului  
 
                                               (PL – x 389/2014) 

Legea nr.126/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.700 din 24 septembrie 
2014 

4. Lege pentru completarea Legii nr.223/2007 privind 
Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România  
 
 
 
 (PL – x 612/2013) 

   Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 

Senat din 14 octombrie  2014 
 

5.  Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.64 din 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului  
 
 (PL – x 280/2014) 

Legea nr.131/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.740 din 10 octombrie 
2014 

6. Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive 
etnice  
 
                                                (PL – x 73/2012) 

Legea nr.143/2014 
  Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.777 din 24 octombrie 

2014 

7. Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul 
securităţii sociale între Guvernul României şi 
Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 
noiembrie 2013 
    (PL – x 355/2014) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014 
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8. Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori 
inspectoratelor teritoriale de muncă 
 
   (PL – x 73/2014) 

Legea nr.170/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.925 din 18 decembrie 
2014 

9. Lege privind exercitarea profesiei de bonă 
 
   (PL – x 75/2014) 

Legea nr.167/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.922 din 18 decembrie 
2014 

10. Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie  - Ziua 
Unirii Principatelor Române, ca zi de sărbătoare 
naţională 
 
                                                 (PL – x 292/2014) 

Legea nr.171/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.922 din 18 decembrie 
2014 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 
Codul Muncii  

   
(PL – x 189/2014) 

sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de un număr de 75 
de deputaţi aparţinând 

Grupurilor parlamentare ale 
Partidului Naţional Liberal şi 
Partidului Democrat Liberal 

din 10 decembrie 2014 
12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice 
 

                    (PL – x 464/2014)  

la Promulgare 
din 17 decembrie 2014 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  
informaţiei: 

 

 

1. Lege privind securitatea cibernetică a României 
[Se consideră adoptat, în condiţiile art.75 alin.2 teza 
a III-a din Constituţia României] 
                                               

 (PL – x 263/2014) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 19 decembrie 2014 
2. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 

Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, 
pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă 
parte, privind programele europene de radionavigaţie 
prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013  
 
                                              (PL – x 495/2014) 

La Promulgare 
din 20 decembrie 2014 
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3. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în 
domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 22 septembrie 2010  
 
                                               (PL – x 494/2014) 

La Promulgare 
din 20 decembrie 2014 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie:  

1. Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile 
medicilor de familie care asigură continuitatea 
asistenţei medicale în centrele de permanenţă 

 
                                               (PL – x 381/2014) 

Legea nr.149/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.771  din 23 octombie  2014 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 (PL – x 161/2014) 

Legea nr.132/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 739 din 10 octombrie  

2014 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii 
 
 (PL – x 342/2014) 

Legea nr.140/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 774 din 24 octombrie  

2014  

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 
privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile 
transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat 
la Chişinău la 21 februarie 2014    
      
                                               (PL – x 417/2014) 

Legea nr.166/2014 
La Monitorul Oficial 

5. Lege pentru modificarea art.184 alin.(6) şi (11) din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  

   
(PL – x 248/2014) 

Legea nr.154/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 882 din 4 decembrie  2014 
 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
farmaciei nr.266/2008  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

        (PL – x 435/2014) 
 

  

Legea nr.162/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 907 din 15 decembrie  
2014 
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J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

 

1. Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum 
şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

 
                                                (PL – x346/2013) 

 Legea nr.139/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 758 din 20 octombrie  
2014 

2. Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol 
 

                                                (PL – x89/2014) 

Legea nr.145/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.794 din 31 octombrie 2014 

3. Lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu 
privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată 
de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 
                       

                  (PL – x358/2014) 

Legea nr.176/2014 
 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care 
se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură  
 
 
 (PL – x366/2014) 

Legea nr.152/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.881 din 4 decembrie 2014 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii 
de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene  
                                                (PL – x364/2014) 

Legea nr.160/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.898 din 10 decembrie 2014 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 
 
 (PL – x395/2014) 

Legea nr.161/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.907 din 15 decembrie 2014 
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7. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice  
 
 (PL – x456/2013) 

Legea nr.178/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.929 din 19 decembrie 2014 

8. Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor 
nr.107/1996 
 
   (PL – x541/2013) 

Legea nr.153/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.881 din 4 decembrie 2014 

9. Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior 
 
 
 (PL – x480/2014) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 19 decembrie 2014  

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională: 

 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a 
străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau 
un drept de şedere în România, precum şi a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European 
  
 (PL – x 132/2014) 

Legea nr.137/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.753 din 16 octombrie 2014 

2. Lege pentru aderarea României la Tratatul între 
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica 
Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica 
Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie 
Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 
octombrie 2007 

(PL – x 356/2014) 

Legea nr.148/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.776 din 24 octombrie 2014 

3. Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
înţelegere între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a 
sprijinului-naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 
2014  
                                               (PL – x 357/2014) 

Legea nr.147/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.788 din 29 octombrie 2014 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române  

   
(PL – x 330/2014) 

La Senat  
din 18 octombrie 2014 
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5. Lege pentru organizarea şi desfăşurarea 
evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 
1 Decembrie  
 
                                               (PL – x 208/2014) 

Legea nr.136/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.753 din16 octombrie 2014 

6. 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 289/2014) 

Legea nr.150/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.778 din 27 octombrie 2014 

7.  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat 
la Kiev la 10 martie 2014 
 
 (PL – x 410/2014) 

Legea nr.173/2014 
La Monitorul Oficial 

8. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 
octombrie 2014  
 
  (PL – x 491/2014) 

Legea nr.172/2014 
La Monitorul Oficial 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind 
schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014  
 
 (PL – x 492/2014) 

Legea nr.177/2014 
La Monitorul Oficial 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii 
din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor 
cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării 
Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi 
Serviciului Român de Informaţii, precum şi stabilirea 
regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor 
pentru aceste cantităţi 
 

  (PL – x 420/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legea nr.169/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.922 din 18 decembrie 2014 
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 L. Domeniul politică externă: 
 

 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 
1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv 
adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 
decembrie 2005  
 
                                              (PL – x 463/2014) 

La Senat  
din 25 noiembrie 2014    

 M. Domeniul economic: 
 

 

1. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
 
                                               (PL – x 539/2013) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 19 decembrie 2014 
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IV. CENTRALIZATOR 

AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 
DE CAMERA DEPUTAŢILOR  

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 
  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 18 

B. Domeniul juridic 13 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi 
sport 

17 

D. Domeniul  drepturile omului, culte ,problemele 
minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi 

 - 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi  5 

F. Domeniul administraţie  publică                  7 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate                12 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei   3  

I. Domeniul sănătate şi familie  6 

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător                  9 

K. Domeniul apărare , ordine publică şi siguranţă  
naţională 

               10 

L. Domeniul politică externă                  1 

M. Domeniul economic   1 
   

 - proiecte de legi/propunere legislative 
adoptate                                                   Total: 

 

102 

 - proiecte de legi/propunere legislative 
respinse definitiv                                      Total: 

 

55 

 
* Situaţia cuprinde datele la  22  decembrie 2014                                                                               
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie) 
 
 

 
 

    1. H.C.D. nr.34/02-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

     2. H.C.D. nr.35/09-09-2014  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

     3. H.C.D. nr.36/09-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European privind politica Uniunii Europene In materie de returnare COM (2014) 
199  

     4. H.C.D. nr.37/09-09-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 
2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei COM 
(2014)210 

     5. H.C.D. nr.38/09-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind activităţile şi supravegherea institutiilor pentru furnizarea de 
pensii ocupationale (reformare) COM (2014) 167 

    6. H.C.D. nr.39/09-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic si Social European şi Comitetul Regiunilor - kaport privind punerea în aplicare a 
cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209  

     7. H.C.D. nr.40/09-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind iniţiativa 
cetăţenească europeană "Apa şi salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, 
nu o marfă!" COM (2014) 

     8. H.C.D. nr.41/09-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic 
COM (2014) 212 

     9. H.C.D. nr.42/09-09-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Finanţarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168  
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     10. H.C.D. nr.43/09-09-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei 
Europene şi a înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de 
securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de 
conflicte si crize externe JOIN (2013) 30  

     11. H.C.D. nr.44/17-09-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

     12. H.C.D. nr.45/30-09-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

     13. H.C.D. nr.46/30-09-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de 
finanţare prin instrumente financiare COM (2014) 40  

     14. H.C.D. nr.47/30-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a 
rezilientei instituţiilor de credit din Uniunea Europeană COIvi (2014) 43  

     15. H.C.D. nr.48/30-09-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte 
încurajarea implicării pe termen lung a acţionari lor’şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce 
priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă COM (2014) 213 "]  

     16. H.C.D. nr.49/30-09-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158

     17. H.C.D. nr.50/30-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European şi a 
Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în 
materie de prevenire şi descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221 

    18. H.C.D. nr.51/30-09-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda 
UE în domeniul justiţiei pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a creşterii în 
cadrul Uniunii, COM (2014) 144, şi la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă 
şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154  

     19. H.C.D. nr.52/13-10-2014  
HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al 
comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor 

     20. H.C.D. nr.53/27-10-2014  
HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor  

     21. H.C.D. nr.54/18-11-2014  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat  



 26 
 
 

    22. H.C.D. nr.55/18-11-2014  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat 

     23. H.C.D. nr.56/18-11-2014  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a 
unui deputat 

     24. H.C.D. nr.57/19-11-2014  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

     25. H.C.D. nr.58/19-11-2014  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

     26. H.C.D. nr.59/19-11-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

     27. H.C.D. nr.60/19-11-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
883/2013 în ceea ce priveşte instituirea unui inspector de garanţii procedurale COM (2014) 
340 

   28. H.C.D. nr.61/19-11-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii - COM (2014) 339 

     29. H.C.D. nr.62/19-11-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Plan de 
acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179, şi la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia 
ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind controalele 
oficiale) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM (2014) 180  

     30. H.C.D. nr.63/03-12-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică şi cadrul 
pentru politica privind schimbările climatice si energia pentru 2030 COM(2014) 520 final 

     31. H.C.D. nr.64/03-12-2014  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat 

     32. H.C.D. nr.65/03-12-2014  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat  

     33. H.C.D. nr.66/09-12-2014  
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2015 

     34. H.C.D. nr.67/19-12-2014  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
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VI. HOTĂRÂRI ALE  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 
 

 
 1. H.P. nr.31/17-09-2014  

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea 
componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
relaţia cu UNESCO  

     2. H.P. nr.32/17-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare  

     3. H.P. nr.33/17-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

     4. H.P. nr.34/22-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie  

     5. H.P. nr.35/29-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

     6. H.P. nr.36/29-09-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 

     7. H.P. nr.37/29-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2012 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO  

     8. H.P. nr.38/29-09-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre 
Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova  

     9. H.P. nr.39/29-09-2014  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării  

    10. H.P. nr.40/29-09-2014  
HOTĂRÂRE privind revocarea domnului Moldoveanu Corneliu din funcţia de vicepreşedinte - 
membru executiv - sectorul asigurăril’or-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară 
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     11. H.P. nr.41/30-09-2014  
HOTĂRÂRE privind numirea prim-vicepreşedintelui - membru executiv, a vicepreşedintelui - 
membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară 

     12. H.P. nr.42/03-12-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale  

     13. H.P. nr.43/03-12-2014  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului 

     14. H.P. nr.44/15-12-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României 

    15. H.P. nr.45/20-12-2014  
HOTĂRÂRE privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Radiodifuziune  

     16. H.P. nr.46/21-12-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2013 privind 
constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea 
României la spaţiul Schengen  

     17. H.P. nr.47/21-12-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară 
a NATO  

     18. H.P. nr.48/21-12-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2015 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  
GUVERNULUI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 
 
 
 
 

În şedinţa din data de 4 septembrie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat  Lista priorităţilor legislative ale Guvernului 

pentru  cea de-a  doua sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 88 de proiecte de legi.  

Toate cele 88 de proiecte de legi  au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului 

legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera decizională Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera Deputaţilor - 
primă Cameră sesizată: 

8 3 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

0
0
0

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

3 
2 
3 

Camera Deputaţilor - 
Cameră decizională: 

80 - 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

 
25
31
0

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

0 
4 

20 
Total  -  56  32 

Total general: 88 - 88 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
  

      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

 

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 
 

 
 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
  

                              
          

Nr. 
Crt. 

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

1 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a 
unor articole, amânarea  termenului de 
intrare în vigoare a accizei suplimentare la 
carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor 
comerciale prin mijloace electronice. 

S  - Adoptat pe 

17.02.2014 

 

CD - OZ Plen  
BUG  
 

 

Raport de 
adoptare, 
depus pe 
25.09.2014 

 

2 

PLx  
341/2014  

 
L 

293/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea 
art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de 
protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de 
coastă a Mării Negre.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Reglementează unele măsuri de protecţie şi 
autorizare a construcţiilor în zona de 
coastă a Mării Negre. 

S - Adoptat pe 
18.06.2014 

 
CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 

Raport de 
adoptare în 
forma 
adoptată de 
Senat, depus 
pe 29.09.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

3 

PLx 
240/2014 

 
L 

231/2013 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea 
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în 
sensul acordării unei reduceri a nivelului 
accizelor faţă de nivelul standard pentru 
motorina utilizată drept carburant pentru 
transportul rutier de mărfuri şi de 
persoane, exclusiv transportul public local 
de călători. 

S - Adoptat pe 
28.04.2014 

 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 

Raport de 
adoptare cu 
un 
amendament 
admis, depus 
pe 30.09.2014 

4 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de 
eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitare a activităţii 
operatorilor economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce 
decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi 
operatori economici, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Adoptarea unor măsuri privind înființarea 
Departamentului pentru Privatizare și 
Administrarea Participațiilor Statului prin 
reorganizarea Oficiului Participațiilor 
Statului și Privatizării în industrie prin 
preluarea unor activități de la 
Departamentul pentru Energie și 
Departamentul pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, 
pentru asigurarea finanțării activității 
Departamentului pentru Privatizare și 
Administrarea Participațiilor Statului, 
pentru eficientizarea activităţii de 
privatizare,  în vederea  dezvoltării  
activității economice cu capital majoritar 
de stat în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON și  IND 

 pt. raport 
comun 

 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 16.10.2014 

 

5 

Plx  
663/2013 

 
L 

567/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: doi deputaţi 
- Cameră decizională: CD 

Completarea  Legii 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu un nou articol, art. 74¹, articol 
potrivit căruia persoanele fizice ale căror 
culturi au fost calamitate în proporţie de 
peste 50% în anul 2013, să nu plătească 
impozitul agricol. 

S -  Respins  pe 
16.12.2013 

 
CD - OZ Plen  
BUG  
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 19.11.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

6 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptată 
pe 09.09.2014 
 

CD - OZ Plen  
BUG 

Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
Senat, depus 
pe 20.11.2014 
 

7 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie, republicată, pentru a face 
posibilă începerea lucrărilor de plantare a 
acestora în toamna anului 2014, întrucât 
perdelele respective s-au dovedit soluția 
cea mai eficientă pentru protejarea căilor 
de comunicații împotriva înzăpezirii, 
acționănd ca parazăpezi biologice. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 

CD - OZ Plen  
AGRI și MED 

 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 27.11.2014 

 

8 

PLx  
440/2014 

 
L 

374/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările și 
completările ulterioare.351 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ADMIN 

 

 
 

Raport de 
adoptare în 
forma 
adoptată de 
Senat, depus 
pe 27.11.2014 
 

9 

 
PLx  

461/2014 
 

L 
461/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri bugetare în 
legătură cu activitatea autorității pentru 
Administrarea Activelor statului, prin 
includerea tuturor veniturilor obținute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii 
într-un procent cît mai mare a datoriilor 
instituției, datorii provenite din titluri 
executorii. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON  
  

Raport de 
adoptare în 
forma 
adoptată de 
Senat, depus 
pe 27.11.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

10 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor 
privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o 
perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii 
de cazare, a contractelor pe termen lung privind 
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, 
a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor 
de schimb.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, 
executarea şi revânzarea contractelor 
privind dobândirea dreptului de folosinţă 
pe o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare şi a 
contractelor pe termen lung  privind 
dobândirea unor beneficii pentru produsele 
de vacanţă, precum şi  la încheierea şi 
executarea contractelor de schimb. 
 
 

S  - Adoptat pe 

18.04.2011 
 
CD - OZ Plen  
IND și JUR  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 

 

11 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Armonizarea cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor, în 
vederea clarificării anumitor prevederi, 
pentru a asigura o transpunere corectă a 
Directivei 2005/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de 
consumatori şi de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului,  a Directivelor 
97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale 
Parlamentului European şi ale  Consiliului 
şi a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”) 
 
 
 

S  - Adoptat pe 

03.06.2014 
 
CD - OZ Plen  
IND 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

12 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările și completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - OZ Plen  
BUG 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 04.12.2014 

13 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 
 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul 
diminuării eforturilor financiare mari 
pentru producătorii de energie termică şi 
electrică pentru achiziţionarea 
combustibilului şi al necesităţii asigurării 
consumului de energie electrică. 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 

 

 
CD - OZ Plen  
BUG și MUN  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 08.12.2014 

 

14 

 
PLx  

459/2014 
 

L 
453/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, apobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 399/2006 cu 
modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
MUN și SAN 
 
 

Raport de 
respingere, 
depus pe 
10.12.2014 

 

15 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terorism.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din 
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor 
Autorităţi europene de supraveghere, 
precum şi stabilirea precisă a autorităţilor 
naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de 
supraveghere în domeniul luptei împotriva 
spălării banilor şi finanţării terorismului, 
având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG 
nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 

 
CD - OZ Plen  
BUG și JUR  

Raport de 
adoptare în 
parte a Cererii 
de 
reexaminare, 
depus pe 
10.12.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

16 

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.  
- 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 - OZ Plen  
IND 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 15.12.2014 

 

17 
PLx 

413/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, 
în sensul diminuării veniturilor cu suma de 
375,8 milioane lei şi majorării cheltuielilor 
cu suma de 517,2 milioane lei, iar deficitul 
bugetar se majorează cu suma de 893, 0 
milioane lei. 

 

CD +S 

- OZ Plen  
BUG  
 

Raport de 
adoptare fără 
amendamente, 
depus pe 
19.12.2014 

 

18 

PLx 
414/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2014. 

 

CD +S 

- OZ Plen  

BUG CD + 
BUG S 

 
 

Raport de 
adoptare fără 
amendamente, 
depus pe 
19.12.2014 

 



 36  
 
 

Nr. 
Crt. 

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

19 

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.  
- 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  

20 

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.  
- 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 

21 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuție a bugetului de stat, a contului anual de 
execuție a bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2011.   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuție a bugetului Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate și a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2011.   

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 23.10.2013 

22 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 și a contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 
2011.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor 
pentru șomaj pe anul 2011. 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 23.10.2013 
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Nr. 
Crt. 

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

23 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii, cu modificările şi 
completările ulterioare în sensul egalizării 
vîrstei standard de pensionare pentru femei 
şi bărbaţi,  prin creşterea vîrstei de 
penionare la femei de la 63 de ani la 65 de 
ani. 

S  - Adoptată 
pe 07.04.2014 
 

CD - OZ Plen 

MUN 
  

Raport depus 
pe 19.06.2014  
de respingere  
a cererii de 
rexaminare 

 

24 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012 și a contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 
2012.   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor 
pentru șomaj pe anul 2011. 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.06.2014 

25 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii 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.   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Continuarea implementării Legii 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.06.2014 

26 

PLx  
335/2014 

 
L 

14/2014 

Proiect de Lege privind economia socială.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea domeniului economiei 
sociale, a cadrului general de organizare şi 
funcţionare a întreprinderilor care 
desfăşoară activităţi în acest domeniu, 
stabilirea măsurilor de promovare a 
economiei sociale, precum şi stabilirea 
competenţelor autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale în domeniu. 
 
 

S  - Adoptată 
pe 18.06.2014 
 
CD - ECON, 
IND, MUN 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
04.09.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

27 

PLx  
481/2014 

 
L 

456/2014 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit al 
pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional 
Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea 
privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului 
Timiş.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul, cu titlu gratuit al pachetului 
integral de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - 
S.A. din proprietatea privată a statului şi 
din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a 
judeţului Timiş și în administrarea 
Consiliului Județean Timiș, în vederea 
gestionării procesului de dezvoltare al 
aeroportului, luând în considerare 
interesele economice ale regiunii deservite 
de acesta.  

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - ECON și  
IND  pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 

28 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri 
pentru combaterea evaziunii fiscale.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări 
ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG 
nr. 104/2002 privind regimul vamal al 
mărfurilor comercializate în regim duty-
free, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al 
României, OG nr.92/2003, Codul de 
procedură fiscală. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 

 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 

 

 

 

TDR: 
22.11.2010 

29 

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.  
- 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 
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Nr. 
Crt. 

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

30 

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.  
- 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 

31 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-
bugetare.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative dintre care amintim Legea 
571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi adoptarea 
unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 

 
CD - BUG și 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 

32 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 
 
 
 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea 
arieratelor bugetare înregistrate de unii 
operatori economici din industria de 
apărare, prin anularea unor obligaţii 
fiscale principale şi accesorii datorate 
bugetului general consolidat, precum şi 
reglementarea uno măsuri fiscal-bugetare 
referitoare la posibilitatea conversiei în 
acţiuni a obligaţiilor fiscale datorate de 
operatorii economici la care statul este 
acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 

 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

33 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuriîn vederea 
combaterii evaziunii fiscale prin întărirea 
disciplinei financiare privind operațuinile 
de încasări și plăți în numerar. 

S   - Adoptat pe 
02.12.2014  
 
CD - BUG  
pt. raport  

 

 
 
TDR: 
30.12.2014 

34 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene 
care armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea 
unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 

 
CD - IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
TDR: 
23.12.2010 

35 

PLx 
656/2011 
 

L 
531/2011 

 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării 
directe, a noilor dispoziţii europene în 
domeniul transporturilor rutiere, respectiv 
dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009  al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme comune privind 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru 
pentru exercitarea ocupaţiei de operator de 
transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului 
(CE) nr.1072/2009  al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind normele comune 
pentru accesul la piaţa transportului rutier 
internaţional de mărfuri  şi ale 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 

 
CD - IND și 
TRSP  pt. 
raport comun 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
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Nr. 
Crt. 

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

Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piaţa 
internaţională a serviciilor de transport cu 
autocarul şi autobuzul şi de modificarea 
Regulamentului (CE) nr.561/2006 în 
contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i 
revin României în calitatea sa de stat 
membru al UE. 

36 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene 
care armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 

 
CD -  IND 
 pt. raport 

 

 

 
 
TDR: 
20.06.2012 

 

37 

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. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciarenr.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 
limitarea modalităţii de transmitere a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare 
aflate în domeniul privat al statului numai 
la folosinţa gratuită, precum şi a unor 
măsuri destinate  menţinerii în stare de 
funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare aflate în domeniul privat al statuluii. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
 
CD - IND, 
AGRI și MED 
pt. raport comun 

 

 

TDR: 
13.03.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

38 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 

Stabilirea cadrului juridic de funcționare a 
filierei vitivinicole în ceea ce priveşte 
producerea, atestarea  originii, 
comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  

08.04.2014 
 
CD - IND și 
AGRI  pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
30.04.2014 

39 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor 
în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, 
intervențiile legislative vizând alinierea 
legislațieinaționale de profil la normele 
europene incidente în materie, în contextul 
îndeplinirii obligațiilor asumate de 
România, derivate din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. și 
JUR pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
14.10.2014 

40 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND și 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 
 

41 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza 
cărora se efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului 
Ilfov.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
 
CD - IND, 
ADMIN  și 
TRSP pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

42 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr.238/2004.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea definirii 
redevenței, a depozitării petrolului, a 
sistemului național de transport, a 
dreptului de operarea sistemului național 
de transport etc., prin încheierea de acte 
adiționale între autoritatea competentă și 
titularii acordurilor petroliere, potrivit art. 
31 din legea mai sus menționată. 

S  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 
CD  - IND și 
TRSP pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 
 

43 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
intervenţiile legislative vizînd, 
eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea 
condiţiilor de obţinere a licenţei pentru 
activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a 
licenţelor de transport şi a copiilor 
conforme ale certificatului de transport pe 
cont propriu, precum şi stabilirea unor 
reguli privind fixarea încărcăturii în 
vehicule. 

S  - Adoptat pe 

17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
23.12.2010 

 
44 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 

 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 

 

 

 
 
TDR: 
13.02.2013 
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Nr. 
Crt. 

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

45 

PLx  
110/2014 

 
L 

531/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OUG 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, în scopul îmbunătăţirii 
cadrului legislativ în materie. 

S  - Respins  pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP și 
JUR  pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
20.03.2014 

46 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare 
şi transpunerea Directivei 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele 
alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 

 
CD - AGRI şi 
SĂN pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
29.11.2012 

47 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice.  
- 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 
îmbunătățirii cadrului normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 

 

CD -  AGRI și 
JUR  pt. raport 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

48 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în 
domeniul zootehniei. 

S  - Respins pe 
09.12.2014 
  

CD -  AGRI  

pt. Raport 

 

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 
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Nr. 
Crt. 

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

49 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România.  
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor 
naţionale din România, precum şi 
stabilirea unui cadru juridic corespunzător 
privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor 
naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 

 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 - 
DROM  pt. 
raport 

 

TDR: 
25.09.2012 

50 

PLx  
126/2014 

 
L 

2/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea 
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate. 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) 
al art.56 din Legea nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate . 

 

S  - Adoptat pe 
18.06.2014 

 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 
înlocuitor 

 

 

 

 

 

TDR: 
08.09.2014 

 

51 

PLx 
233/2013  

 
L 

122/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 
 
 
 

Aprobarea uni nou program naţional de 
dezvoltare localaă în scopul implementării 
unor proiecte de importanţă naţională care 
susţin dezvoltarea regională prin 
realizarea unor lucrări de infrastructură 
rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă 
în mediul rural şi urban. 
 
 

S - Adoptat pe 
17.06.2013 

 
CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
10.09.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

52 

PLx  
69/2014 

 
L 

698/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.14 şi 15 din Legea 
540/2002 privind casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul 
eficientizării procesului  de recuperare a 
debitelor stabilite în sarcina pensionarilor 
care au contractat împrumuturi de la 
casele de ajutor reciproc. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 

 
CD - MUN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
04.03.2014 

53 

PLx  
456/2014 

 
L 

404/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea 
şi completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.18/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi 
pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, în sensul introducerii unor noi 
categorii de beneficiari și a unor noi 
domenii în care se poate presta muncă 
necalificată. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - MUN 

pt. raport 

 

 

 

 

TDR: 
14.10.2014 

54 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică.  
- 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, vizând modificarea 
definiţiilor activităţilor de cercetare-
dezvoltare conform celor uzitate în plan 
european şi internaţional, posibilitatea 
accesării finanţării de către unităţile de 
cercetare-dezvoltare fără personalitate 
juridică, schimbarea procedurii de 
evaluare a institutelor de cercetare-
dezvoltare, introducerea unui mecanism de 
finanţare pe trei nivele.  
 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 

 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012- 
INV pt. raport 
suplimentar 

 

 

TDR: 
10.04.2012 
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Nr. 
Crt. 

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

55 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 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 

56 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prin proiect se prevede că 
funcţia de inspector general al 
Inspectoratului General al Poliţiei Române 
este o funcţie cu rang de secretar de stat. 

S - Adoptat pe  
15.12.2014 
 
CD - APAR 
pt. raport 
înlocuitor 

 

 

 

TDR: 
04.02.2015 
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  IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
Crt 

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

1 

PLx  
351/2014 

 
L 

583/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completare Legea 35/1997  
privind organizarea şi funcţionarea Avocatului 
Poporului, completarea Ordonanţei de urgenţă 
34/2009, cu privire la rectiificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, aprobată prin Legea 
227/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2012, privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completarea unor acte normative, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea 16/2013. 

 
CD - Adoptat  pe 
17.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
09.12.2014 

 
 
 
La 
promulgare 
din data 
de17.12.2014 
 

2 

Plx  
124/2014 

 
L 

245/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri 
de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Adoptarea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, în scopul asigurării funcţionării 
imediate a Guvernului în noua sa structură, 
astfel cu a fost modificată prin Hotărârea 
Parlamentului nr.1/2014. 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014 

 
S  - OZ Plen 
 

 

 

 

Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor.  

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională 
a Adulţilor,  constând în măsuri pentru 
îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Naţional al 
Calificărilor şi al Formării Profesionale a 
Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii Executive a 

CD - Adoptată pe 
17.05.2011 

 
S  - OZ Plen 
 

 

 

Înscris pe 
ordinea de zi 
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Nr. 
Crt 

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

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 
Formării Profesionale a Adulţilor 
(UECNCFPA), precum şi obligaţiile asumate 
de către cele două instituţii în proiectele 
strategice cu finanţare nerambursabilă din 
fonduri europene. 

 

4 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, în sensul armonizării acestui act 
normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. 

CD - Adoptată pe 
18.10.2011 
 
S - ÎNV 
pt.  raport 
suplimentar 
 
 

 

 

TDR: 
29.05.2012 

5 

PLx 
355/2014  

 
L 

613/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii 
în domeniul securităţii sociale între 
Guvernul României şi Guvernul 
Quebecului, semnată la Quebec, la 19 
noiembrie 2013.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea de către România a Înţelegerii în 
domeniul securităţii sociale între Guvernul 
României şi Guvernul Quebecului. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
19.12.2014 

 
La SG din 
data de 
19.12.2014 
 

6 

PLx 
458/2012 

 
L 

329/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii 
organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea 
directivelor europene incidente în domeniul 
valorilor mobiliare şi modificarea subsecventă 
a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 

 
CD - Adoptată pe 
19.12.2014 
 

 

 

 

La SG din 
data de 
19.12.2014 
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7 

PLx 
480/2014 

 
L 

429/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea preţului 
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă 
pe picior.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea preţului mediu al unui metru cub de 
masă lemnoasă pe picior, potrivit dispozițiilor 
art. 202 pct.8 din Legea nr. 187/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, cu modificările ulterioare, 
în valoare de 101 lei. 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
  

CD - Adoptată pe 
19.12.2014 

 

 

La SG din 
data de 
19.12.2014 
 
 

8 

 
 

PLx 
457/2014 

 
L 

378/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
33/2014 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.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- 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 și completări prin Legea nr. 
93/2011, cu încă trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului act normativ. 

 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
19.12.2014 
 

 

 
 
La SG din 
data de 
19.12.2014 

 

9 

PLx  
16/2014 

 
L 

650/2013 
 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.102/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. 

S - Adoptat pe 
03.02.2014 

 
CD - Adoptată pe 
19.12.2014 
  
 

 

 

 

La SG din 
data de 
19.12.2014 
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10 

PLx  
347/2014  

 
L 

425/2014 

Legea pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal, în sensul reducerii cotei de contribuţie 
de asigurări sociale datorată de angajator. 

S  - Adoptată pe 
25.08.2014 
 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014  

 

 
Legea nr. 
123/2014 

11 

PLx  
390/2014  

 
L 

451/2014 

Proiect de Lege privind scutirea de la plată 
a unor debite provenite din pensii.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

Scutirea de la plata unor debite provenite din 
pensii, constituite sau care urmează a fi 
constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în 
evidenţia sistemului public de pensii la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
reprezentând sume încasate necuvenit, prin 
derogarea de la prevederile Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

Legea nr. 
125/2014 

12 

PLx  
389/2014  

 
L 

450/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
complearea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul 
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor, prcum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea recuperării debitelor 
înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru 
creşterea copilului.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia pentru creşterea 
copiilor, astfel încât, pe perioada concediului 
pentru creşterea copilului, să se permită 
părinţilor primirea/realizarea unor venituri 
suplimentare.  

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

 

Legea nr. 
126/2014 

13 

PLx 
369/2014 

 
L 

449/14 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, a Legii 
petrolului nr.238/2004, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea 

Modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi 

S  - Respins  pe  

25.08.2014 
 
CD - Adoptat pe 
17.09.2014 

Legea nr. 
127/2014 
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drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce 
decurg din calitatea de actionar al statului la 
Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. şi 
la Societatea Naţională de Transport Gaza 
Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru 
modificarea unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obliigaţiilor ce 
decurg din calitatea de acţionar al statului la 
Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”- SA şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz”- SA  Mediaş pentru modificarea 
unor acte normative. 

 
 
 
 
 
 

14 

PLx  
434/2014 

 
L 

452/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
precum şi pentru modificarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi 
combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 
privind prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport, republicată, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea producerii şi 
traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 
mare de risc, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
128/2014 

15 

PLx  
438/2014 

 
L 

454/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Standardului Internaţional Lista interzisă 
pentru anul 2014.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Standardului internaţional Lista 
interzisă pentru anul 2014, aprobat prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti - 
Doping nr.283/2013, în vederea aplicării 
unitare a dispoziţiilor privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport de către 
România, ca parte semnatară a Convenţiei 
internaţionale împotriva dopajului în sport 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
129/2014 
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16 

Plx  
84/2014 

 
L 

195/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Preluarea de către Ministerul Fondurilor 
Europene a întregii structuri şi a atribuţiilor 
Autorităţii de Management POS CE de la 
Ministerul Economiei. 

CD - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
S  - Adoptată pe 
17.09.2014 
 

 

Legea nr. 
133/2014 

17 

PLx 
346/2013 

 
L 

303/2013 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, precum și a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor instituţii aflate în subordinea 
acestuia.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 

 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
139/2014 

18 

PLx 
342/2014 

 
L 

314/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, în 
vederea implementării aquis-ului comunitar şi 
a angajamentelor ce revin României, în calitate 
de stat membru al UE, cu privire la 
transparenţa măsurilor care reglementează 
includerea medicamentelor în domeniul de 
aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de 
sănătate, în concordanţă cu prevederile 
Directivei nr.89/105/CE a Consiliului din 21 
decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor 
ce reglementează stabilirea preţurilor 
medicamentelor de uz uman şi includerea 
acestora  în domeniul de aplicare al sistemelor 
naţionale de asigurări de sănătate. 

S  - Adoptată pe 
23.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
140/2014 
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19 

PLx 
368/2014 

 
 

L 
349/2014 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţ,aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea adoptării 
unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor 
financiare din cadrul programelor 
operaționale finanțate din insrumente 
structurale. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 

 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
141/2014 

20 

PLx 
89/2014 

 
L 

8/2014 
 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modul de desfăşurare a activităţilor 
economice, de valorificare de producătorii 
agricoli, persoane fizice, a produselor agicole 
proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste 
produse. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
145/2014 

21 

PLx  
346/2014  

 
 

L 
375/2014 

 

Proiect de Lege privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică (Forum of Incident Response and 
Security Teams - FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din 
domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network 
Association - TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO 
la aceste două organisme non-guvernamentale.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul 
Internaţional al Echipelor de Răspuns la 
Incidentele de Securitate Cibernetică(Forum of 
Incident Response and Security Teams – FIRST) şi 
la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din 
cadrul Asociaţiei Esteuropene a Reţelelor din 
domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network 
Association – TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la 
aceste două organisme non-guvernamentale. 

S - Adoptat pe 
23.06.2014 

 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
  
 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 
146/2014 
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22 

PLx  
356/2014 

 
L 

581/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Tratatul între Regatul Spaniei, Republica 
Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de 
Jos şi Republica Portugheză privind crearea 
Forţei de Jandarmerie Europeană, 
EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 
octombrie 2007.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Modul de îndeplinire a procedurilor interne 
necesare pentru aderarea României  la Tratatul 
Forței de Jandarmerie Europene. 

 
CD - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
148/2014 

23 

PLx 
366/2014  

 
L 

330/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2014 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare, care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi 
pentru modificarera art 2 din Legea 
nr.361/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură, în vederea 
implementării corespunzătoare a aquis-ului şi 
a angajamentelor ce revin României, în calitate 
de stat membru al Uniunii Europene, cu privire 
la aplicarea schemelor de ajutoare naţionale 
tranzitorii pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune pentru anul 2014. 

S  - Adoptat pe 
24.06.2014 

 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014  

Legea nr. 
152/2014 

24 

PLx  
319/2014 

 
L 

315/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind 
abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare 
locală.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, 
în sensul abrogării alin.(9) al art.9 referitor la 
obligativitatea avizării obiectivelor de investiţii noi 
de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca 
măsură necesară pentru simplificarea procesului 
administrativ de avizare a proiectelor de investiţii 
locale. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 

 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014   

Legea nr. 
155/2014 
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25 

PLx 
396/2014 

 
L 

377/14 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2014 pentru modificarea şi 
completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de întreţinere, înlocuire şi 
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din parte Uniunii Europene. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului 
de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţşă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene, astfel încât să fie 
asigurat fluxul necesar continuării contractelor 
în derulare. 

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014 
 

Legea nr. 
156/2014 

26 

PLx 
364/2014 

 
 

L 
241/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului institutional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele 
de emisii de gaze cu efect de sera atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României  la nivelul Uniunii 
Europene, aprobată prin Legea nr.163/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul repartizării, pentru anul 2014, a unor 
sume obţinute din vînzarea la licitaţie a 
certificate de emisii de gaze cu efect de seră. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 

 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014   
 

Legea nr. 
160/2014 

27 

PLx 
395/2014 

 
L 

376/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări şi completări 

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.11.2014 

Legea nr. 
161/2014 
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Nr. 
Crt 

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

 ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

prin Legea nr.49/2011, ca urmare a necesităţii 
clarificării cadrului legal referitor la 
declararea ariilor naturale protejate şi la 
încadrarea acestora în categorii specifice de 
management , care să asigure protecţia şi 
conservarea speciilor şi/sau habitatelor pentru 
care au fost instituite.   

 

28 

PLx 
460/2014 

 
L 

455/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul 
Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, precum şi al Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris 
la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea 
unor acte normative.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 
 

Adoptarea de măsuri pentru accelerarea și 
finalizarea procesului de soluționare a 
cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
 
CD - Adoptată pe 
25.11.2014 

 
Legea 
nr.164/2014 
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Nr. 
Crt 

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

29 

PLx 
73/2014 

 
L 

9/2014 
 

Proiect de lege privind administrarea 
creanţelor bugetare reprezentând 
comisionul datorat de angajatori 
inspectoratelor teritoriale de muncă.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori 
inspectoratelor teritoriale de muncă şi 
abrogarea textelor similare din OUG 17/2011. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 

 
CD - Adoptată pe 
25.11.2014 

Legea nr. 
170/2014 

30 

PLx 
466/2014 

 
L 

486/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
35/2014 pentru completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările 
și completările ulterioare, urmărindu-se ca, 
până la data de 31 decembrie 2018, 
producătorii de gaze naturale din România sau 
afiliații acestora, după caz, să fie obligați să 
încheie tranzacții pe piețele centralizate din 
țara noastră, în mod transparent și 
nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei 
cantități minime de gaze naturale din 
producția proprie, destinată consumului intern. 

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.12.2014 
 

Legea 
nr.174/2014 

31 

PLx 
421/2014 

 
L 

430/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale, fiind vizate Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată și Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării eșalonărilor de plată, 
aprobată prin Legea nr.15/2012. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 

CD - Adoptată pe 
03.12.2014 

Legea nr. 
175/2014 

32 

PLx 
358/2014 

 
L 

612/2014 

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei 
Minamata cu privire la mercur, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Kumamoto, 
la 10 octombrie 2013.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la 
mercur, adoptată  la Kumamoto, Japonia la 10 
octombrie 2013, semnată de România la 
aceeași dată. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

S  - Adoptat pe 
08.12.2014 

 
Legea nr. 
176/2014 
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LEGENDA 
 

Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și 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 și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și 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 APAR 
15. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
16. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
17. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie) 
 
Pentru asigurarea cadrului necesar realizării consultării publice cu privire la propunerile 

legislative iniţiate de către deputaţi şi senatori pentru care Camera Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată, în anul 2012 a fost aprobată Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor privind 
gestionarea propunerilor şi sugestiilor formulate de către persoanele fizice şi/sau juridice interesate la 
propunerile legislative aflate în dezbatere publică. 

Pentru propunerile legislative la care Senatul este prima Cameră sesizată, consultarea se 
realizează la Senat, iar pentru proiectele de legi iniţiate de Guvern, indiferent care este prima Cameră 
sesizată, consultarea este administrată de Guvern. 

În a doua sesiune parlamentară a anului 2014 au fost înregistrate 14 propuneri legislative pentru 
care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare publică. 
Pentru 3 dintre acestea, au fost formulate 8 propuneri sau sugestii, din care au fost validate 6 referitoare 
la 2 propuneri legislative. Motivul pentru care 2 sugestii nu au fost validate este că nu au conţinut 
propuneri strict referitoare la iniţiativa legislativă, ci aprecieri generale cu privire la oportunitatea 
iniţiativei legislative la care se refereau. 
 

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în cursul celei de a doua sesiuni parlamentare a anului 2014 
 
Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. propuneri/ 
sugestii primite 

Număr de propuneri
primite/validate 

 
 
 
1 

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

Pl-x 361 
02.09.2014 

1 1 

 
 
2 

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.35 alin.(2) din 
Legea nr.384 din 10 octombrie 
2006 privind statutul soldaţilor 
şi gradaţilor profesionişti, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Pl-x 533 
08.12.2014 

6 5 

 
3 

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

Pl-x 574 
15.12.2014 

1 0 

TOTAL: 8 6 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 
 

În sesiunea parlamentară ordinară septembrie – decembrie 2014, la Camera Deputaţilor au 
funcţionat 21 comisii permanente, 6 comisii permanente comune cu Senatul şi 3 comisii speciale 
comune cu Senatul.  

În această sesiune parlamentară, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile 
comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 747 şedinţe, iar activitatea lor s-a 
concretizat în 241 rapoarte şi 262 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile parlamentare, 
au fost depuse 4434 amendamente, din care 1184 admise şi 3250 respinse.   

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 
comisii, în cea de-a doua sesiune parlamentară a anului  2014.   

În Anexa C este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2014. 

 În cadrul activităţii de control parlamentar, pe parcursul sesiunii parlamentare septembrie - 
decembrie 2014, au fost dezbătute rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar 
la următoarele comisii: 

- la Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii - raportul privind activitatea 
desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii pe anul 2013; 

- la Comisia pentru tehnologia  informaţiei şi comunicaţiilor - raportul  de activitate pentru  
Autoritatea Naţională de Reglementare  în Comunicaţii pe anul  2013; 

- la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - raportul de activitate al 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pe anul 2013. 

De asemenea, comisiile permanente au primit şi soluţionat un număr de 1182 petiţii, scrisori şi 
memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau juridice, cu privire la modul 
de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile 
publice competente. 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  au avizat, în urma audierilor, 

candidaţii propuşi  pentru: Consiliul Naţional al Audiovizualului, Consiliul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.  Comisiile pentru afaceri 
europene din Camera Deputaţilor şi Senat au audiat candidatul României pentru funcţia de membru al 
Comisiei Europene( comisar european pentru politici regionale). 

În decembrie 2014, cu ocazia modificării structurii şi compoziţiei politice a Guvernului 
României, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în şedinţe comune, au audiat 10 
candidaţi la funcţia de membru al Guvernului României.  

Pe lângă activitatea legislativă, evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control parlamentar, 
activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizat şi în alte activităţi, astfel: 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a soluţionat 185 petiţii iar un 
număr de 96 sunt în curs de soluţionare. Au fost întocmite 55 adrese de revenire pentru petiţii la care 
autorităţile competente nu au răspuns în termenul legal. Comisia a acordat 16 audienţe cetăţenilor.  
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Comisia pentru regulament a elaborat studii documentare privind procedurile parlamentare din 
alte state europene, a efectuat traduceri şi a elaborat documentaţii privind Codul de conduită a 
parlamentarilor.  

La solicitarea Biroului permanent, comisia a  formulat puncte de vedere cu privire la aplicarea 
unor prevederi regulamentare.   

Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond 7 acte normative europene şi sub aspectul 
respectării principiului subsidiarităţii pentru 6 propuneri legislative europene, a examinat şi adoptat 
proiecte de opinie, a studiat documente suport şi a efectuat analiza preliminară pentru adoptarea sau 
modificarea unor Regulamente CE. 

 Reprezentanţi ai comisiei au participat la cea de-a LII-a reuniune a Conferinţei organelor 
parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene – COSAC, 
Roma/Italia. 

 Au avut loc întrevederi cu delegaţii parlamentare din Lituania, Letonia, cu ambasadorul 
Olandei şi cu vicepreşedintele Comisiei Europene.  

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a înregistrat 536 de petiţii 
formulate de revoluţionari sau de instituţii publice.  

Au fost verificate 21 de dosare, din care s-a acordat aviz favorabil în vederea preschimbării 
certificatului doveditor a calităţii solicitate pentru un număr de 7 persoane; au fost semnate şi ştampilate 
70 de certificate emise de Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. 

În cea de a doua sesiune parlamentară a anului 2014, şi-au desfăşurat activitatea 3 comisii 
speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, astfel: 

1.  Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii 
legislative de revizuire a Constituţiei României, a fost  înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 17 
din 15 februarie 2013. Comisia este formată din 29 parlamentari, dintre care, 23 membrii titulari şi 6 
membrii supleanţi.  

Comisia are ca atribuţii elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României şi a 
propunerii legislative cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului asupra Legii de revizuire 
adoptate de Parlament. 

Proiectul propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României va fi depus la Birourile 
permanente ale celor două Camere, care îl vor pune la dispoziţia grupurilor parlamentare, în vederea 
iniţierii procedurilor de revizuire a Constituţiei, în condiţiile art. 150 alin. 1 din Constituţia României, 
republicată. 

Activitatea acestei comisii încetează la data confirmării de către Curtea Constituţională a 
rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei. 

2. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor 
legislative privind legile electorale, a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.18 din 13 februarie 
2013. Este formată din 15 parlamentari,  10 deputaţi şi 5 senatori. Prin Hotărârea Parlamentului nr.42 
din 3 decembrie 2014, termenul de elaborare a propunerilor legislative privind legile electorale s-a 
prorogat până la 30 iunie 2015. 

3.  Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României 
la spaţiul Schengen,  înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.47 din 18 iunie 2013, în scopul 
sprijinirii, la nivel parlamentar, a acţiunilor Guvernului României şi a altor autorităţi publice în vederea 
îndeplinirii condiţiilor impuse de Comisia Europeană şi de statele membre ale Uniunii Europene pentru 
aderarea României la spaţiul Schengen. Comisia va funcţiona până la data aderării României la spaţiul 
Schengen. 
 
 
 



 63 
 
 

ANEXA A 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,   
din care 

Admise Respinse 

1 
Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare 

34 34 0 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  3708 504 3204 

3 Comisia pentru industrii şi servicii  287 287 0 

4 Comisia pentru transporturi şi infrastructură 19 16 3 

5 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
 industrie alimentară şi servicii specifice  

53 53 0 

6 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  

2 2 0 

7 
Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului  

92 82 10 

8 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 21 15 6 

9 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  37 18 19 

10 Comisia pentru sănătate şi familie 10 10 0 

11 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  

13 12 1 

12 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă  

10 8 2 

13 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  89 89 0 

14 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

41 41 0 

15 
Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării 

18 13 5 

TOTAL: 4434 1184 3250 
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Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente 
 pentru proiectele de legi şi propunerile legislative

 dezbătute în sesiunea septembrie - decembrie 2014

Drepturile omului;2 
Administraţie, 21
Mediu, 92

Sănătate, 10
Învăţământ, 13

Transport, 19

Muncă, 37

Comunităţi, 18

Agricultură, 53

Juridică, 89

Buget, 3708

Industrii, 287

Apărare, 41

Cultură, 10

 Economica, 34

 Economica Buget Industrii Transport Agricultură

Drepturile omului Administraţie Mediu Muncă Sănătate

Învăţământ Cultură Juridică Apărare Comunităţi
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ANEXA B 

 
 
 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie) 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1 Grup parlamentar al PSD 137 124 13 

2 Grup parlamentar al  PNL 1518 14 1504 

3 Grup parlamentar al PDL 1466 18 1448 

4 Grup parlamentar al PC-PLR 50 22 28 

5 Grup parlamentar al PP-DD 52 33 19 

6 Grup parlamentar al UDMR 108 53 55 

7 Grup parlamentar al Minorităţilor 
naţionale 

95 62 33 

8 Comisii permanente 778 745  33 

TOTAL: 4434 1184 3250 
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 Situaţia amendamentelor depuse pentru proiectele de
 legi şi propunerile legislative dezbătute în sesiunea 

septembrie - decembrie 2014 , 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Comisii, 778

Minorităţi, 95

PC-PLR, 50

PP-DD, 52

PSD, 137

PD-L, 1466

PNL, 1518

UDMR, 108

Neafiliaţi, 230

PSD PNL PD-L PP-DD UDMR Minorităţi PC-PLR Comisii Neafiliaţi
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 ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în a doua sesiune a anului 2014 
 

 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere pe 
fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 36 26 5 13 3 4 

2 Comisia pt. buget 41 116 63 17 32 5 

3 Comisia pt. industrii 35 98 25 11 44 4 

4 Comisia pt. transporturi 34 45 5 7 5 1 

5 Comisia pt. agricultură 37 60 21 5 13 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 33 4 2 22 59 0 

7 Comisia pt. admin. publică 35 91 22 12 14 0 

8 Comisia pt. mediu 36 32 12 10 2 1 

9 Comisia pt. muncă 37 98 34 7 112 2 

10 Comisia pt. sănătate 33 47 17 7 42 1 

11 Comisia pt. învăţământ 36 22 11 8 29 0 

12 Comisia pt. cultură 33 38 14 1 7 15 

13 Comisia juridică 35 268 57 101 36 0 

14 Comisia pt. apărare 30 28 18 9 4 0 

15 Comisia pt. politică externă 33 7 3 11 0 0 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 32 desfăşoară activităţi specifice 185 0 

17 Comisia pt. regulament 31 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 36 10 8 5 0 2 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 9 2 1 1 0 0 

20 
Comisia pt. români din afara graniţelor 
ţării 

34 0 0 4 31 2 

21 Comisia pt. afaceri europene 29 0 0 7 0 0 

22 Comisia pt. controlul SRI 36 desfăşoară activităţi specifice 1 22 4 

23 Comisia pt. control SIE 9 desfăşoară activităţi specifice 1 4 0 

24 
Comisia revoluţionarilor din Decembrie 
1989 

4 
desfăşoară activităţi specifice 

2 536 0 

25 
Comisia comună priv. statutul deputaţilor 
şi  al senatorilor 

1 12 0 0 0 0 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 2 0 0 0 2 1 

27 
Comisia pt. integrarea europeană dintre 
Parlamentul României şi Parlamentul 
Republicii Moldova 

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 747  712 *)  241 *) 262 1182 42 

 
*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de RAPOARTE depuse  

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de AVIZE depuse  

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie)  
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2014 
 (septembrie - decembrie)  

 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Buican Cristian  PNL devine membru din: 17.09.2014 

2. Cazan Mircea-Vasile PNL devine membru din: 17.09.2014 

3. Neacșu Marian PSD devine vicepreşedinte din: 30.09.2014 

4. Tudose Mihai PSD demisie din funcţia de 
preşedinte din: 

 
15.12.2014 

5. Udriște Gheorghe PDL înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
30.09.2014 

 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI  
 

1. Horga Vasile  PNL devine membru din: 17.09.2014 

2. Nicolăescu Gheorghe-Eugen PNL înlocuit din funcţia de 
președinte din: 
devine vicepreşedinte din: 

17.09.2014 
 
17.09.2014 

3. Nosa Iuliu PSD devine vicepreşedinte din: 17.09.2014 

4. Stoica Ștefan-Bucur PDL demisie din: 27.10.2014 

5. Ștefan Viorel PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

17.09.2014 

   devine preşedinte din: 17.09.2014 
 

 
3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Popa Radu Mihai PSD părăseşte comisia din: 30.09.2014 

2. Teju Sorin PC - PLR înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
17.09.2014 

   părăseşte comisia din: 30.09.2014 

3. Țîmpău Radu-Bogdan  PNL devine secretar din: 17.09.2014 
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 4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
 

1. Galan Constantin PC - PLR devine membru din: 30.09.2014 

   devine secretar din: 01.10.2014 

2. Moldovan Iosif UDMR înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
01.10.2014 

 

 
5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE  
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 
 

1. Varga Lucia-Ana PNL părăseşte comisia din: 17.09.2014 
 

 
6. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 
1. Motreanu Dan-Ștefan PNL părăseşte comisia din: 17.09.2014 

 
 

7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Horga Vasile  PNL părăseşte comisia din: 17.09.2014 

2. Motreanu Dan-Ștefan PNL devine membru din: 17.09.2014 
 

 
8. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
1. Burlacu Ștefan PP - DD înlocuit din funcţia de 

vicepreşedinte din: 
 
23.09.2014 

2. Cioată Cezar PC - PLR devine vicepreședinte din: 23.09.2014 

3. Varga Lucia-Ana PNL devine membru din: 17.09.2014 

   devine vicepreședinte din: 23.09.2014 

4. Țigăeru Roșca Laurențiu PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
23.09.2014 

 

 
9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

1. Dolha Mircea PNL devine membru din: 17.09.2014 

2. Galan Constantin PC - PLR părăseşte comisia din: 30.09.2014 

3. Iane Daniel PNL devine secretar din: 17.09.2014 

4. Nicoară Romeo Florin PNL devine membru din: 17.09.2014 

5. Pocora Cristina-Ancuța PNL înlocuită din funcţia de 
secretar din: 

 
17.09.2014 
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10. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 
 

1. Bogdănici Camelia-Margareta  Neafiliat înlocuită din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
17.09.2014 

2. Cristian Horia PNL devine vicepreședinte din: 17.09.2014 

3. Gavrilescu Grațiela Leocadia PC - PLR înlocuită din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
17.09.2014 

4. Irimie Vicențiu-Mircea PC - PLR devine vicepreședinte din: 17.09.2014 

 
 

11. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

1. Marcu Nicu PC - PLR devine membru din: 30.09.2014 

   devine  președinte din: 27.10.2014 

2. Tîlvăr Angel PSD părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

17.09.2014 
 
17.09.2014 

 
 

12. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
 

1. Popa Radu Mihai PSD devine membru din: 30.09.2014 
 

 
13. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Andronache Gabriel PNL devine secretar din: 30.09.2014 

2. Cătăniciu Steluța-Gustica PC - PLR înlocuită din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
30.09.2014 

3. Nicolescu Theodor-Cătălin PNL înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
30.09.2014 

   devine vicepreşedinte din: 30.09.2014 
 

 
 
14. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 

1. Comşa Cornel-George Neafiliat înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
18.09.2014 

2. Nicoară Romeo Florin PNL părăseşte comisia din: 17.09.2014 

3. Tudorache Daniel PSD devine secretar din: 18.09.2014 
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15. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU 

PETIŢII 
 

1. Coman Gheorghe PC - PLR demisie din: 09.09.2014 
 

 
 

16. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  
 

1. Diniță Ion PC - PLR devine vicepreședinte din: 03.12.2014 

2. Gliga Vasile PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
03.12.2014 

   devine preşedinte din: 03.12.2014 

3. Murgu Neagu PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
03.12.2014 

4. Oajdea Daniel Vasile PP - DD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
03.12.2014 

5. Săvoiu Ionuț-Cristian PSD devine vicepreședinte din: 03.12.2014 

6. Șcheau Ion PDL devine secretar din: 03.12.2014 

7. Tănase Răzvan-Ionuț Neafiliat înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
03.12.2014 

   devine vicepreşedinte din: 03.12.2014 
 

 

17. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE  ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI  
 

1. Dalca Ștefan-Petru  PP - DD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
09.09.2014 

   devine preşedinte din: 09.09.2014 

2. Mincă Liliana PP - DD înlocuită din funcţia de 
preşedinte din: 
devine vicepreședinte din: 

 
09.09.2014 
09.09.2014 

 

 
18. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR 

ŢĂRII  
 

1. Caloianu Mario-Ernest PSD devine membru din: 17.09.2014 

   devine vicepreședinte din: 19.11.2014 

2. Deaconu Mihai PP - DD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
19.11.2014 

3. Diaconu Mihai-Bogdan Neafiliat înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
19.11.2014 

4. Dobre Mircea -Titus PSD devine membru din: 19.11.2014 
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   devine vicepreședinte din: 19.11.2014 

5. Mihai Aurelian Neafiliat devine secretar din: 19.11.2014 

6. Mocioi Niculina PDL înlocuită din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
19.11.2014 

7. Peia Ninel PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
19.11.2014 

8. Teju Sorin PC - PLR devine membru din: 
devine secretar din: 

30.09.2014 
19.11.2014 

 
 

19. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

 
1. Caloianu Mario-Ernest PSD părăseşte comisia din: 17.09.2014 

2. Hrebenciuc Viorel PSD demisie din: 27.10.2014 

3. Marcu Nicu PC - PLR părăseşte comisia din: 30.09.2014 

4. Tîlvăr Angel PSD devine membru din: 
devine președinte din: 

17.09.2014 
17.09.2014 

   demisie din funcţia de 
preşedinte din: 

 
17.12.2014 

5. Țîmpău Radu Bogdan PNL înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
17.09.2014 

 
 

 MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 
COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 

PARLAMENTARĂ SEPTEMBRIE - DECEMBRIE  2014 
 
 

1. COMISIA COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU 
EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII 
SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII 

 
1. Grindeanu Sorin Mihai PSD demisie  din: 15.12.2014 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie)  
 
 
 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 29 de şedinţe. 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat 

pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a 
soluţionat diverse probleme care intră în competenţa sa. 
 

Hotărâri ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 9 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc, printre altele, 

stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 
pentru această sesiune ordinară, asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent 
la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare şi activitatea comisiilor în 
perioada vacanței parlamentare din lunile iulie şi august 2014. 
 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 29 de şedinţe. 
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit Regulamentului, Comitetul liderilor 

grupurilor parlamentare a discutat şi aprobat programul de lucru şi ordinea de zi a 
şedinţelor Camerei Deputaţilor. 

Totodată, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a stabilit modul de 
organizare a dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor prin alocarea pentru fiecare 
grup parlamentar, în funcţie de ponderea sa în numărul total al deputaţilor, a timpului 
afectat pentru luările de cuvânt în şedinţa plenară a Camerei Deputaţilor, precum şi 
timpul maxim afectat dezbaterilor în plen. 
 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 14 şedinţe comune cu 
Biroul permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri 
permanente au fost discutate, printre altele: 
• Modificarea componenţei nominale a Comitetului Director al Grupului Român al 
Uniunii Interparlamentare; 
• Numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării; 
• Desemnarea reprezentantului naţional pentru funcţia de comisar european; 
• Ofertele editoriale ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 
de Televiziune pentru reflectarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 
noiembrie 2014; 
• Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului; 
• Programul de dezbatere şi adoptare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
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2015 și a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; 
• Modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României 
• Desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 
Radiodifuziune  
• Numirea în funcțiile de adjunct al Avocatului al Poporului; 
• Organizarea ședinței comune solemne a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 21 
decembrie 2014 consacrată ceremonialului depunerii jurământului de către domnul 
Klaus-Werner Iohannis, Preşedintele ales al României; 
• Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM pentru anul 2015; 
• Repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la instituțiile şi 
autoritățile publice a căror activitate se află sub control parlamentar. 
 

A .  M O Ţ I U N I  S I M P L E :  

Vot deschis Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII 
SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii Pentru Contra Abţineri 
Soluţia 
Data 

1. 
Ministerul M.T.O. - 
Minciună, Taxare, 
Oprirea economiei 

107 
deputaţi 

16.09.2014 103 217 5 
respinsă 

2. 
PSD amanetează 
educația pentru a 
achiziționa voturi 

99  
deputaţi 

23.09.2014 97 214 4 
respinsă 

3. 

Românii de pretutindeni 
- victimele unui actor 
netalentat și 
dezinteresat 

104  
deputaţi 

19.11.2014 106 178 22 

respinsă 

 
 

B .  M O Ţ I U N I  D E  C E N Z U R Ă :  

Vot secret 
(bile) 

N
r.

 c
rt

. 

TITLUL MOŢIUNII 
DE CENZURĂ 

Semnatari 
Data 

prezentării 
Data 

dezbaterii

P
en

tr
u

 

C
on

tr
a 

Soluţia 

1.  

Victor Ponta pune în 
pericol statul de 
drept! Opriți 
fraudarea alegerilor 
de către PSD! 

172 deputaţi
şi senatori 

17.09.2014 22.09.2014 154 12 respinsă 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   
în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie)  
 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 22 dec. 2014 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 50 403 270 

2. PNL 29 183 111 

3. PDL 21 146 94 

4. PC-PLR 14 122 73 

5. UDMR 6 14 10 

6. Minorităţi Naţionale 7 23 11 

7. PP-DD 5 59 40 

8. INDEPENDENŢI 9 104 66 

 TOTAL GENERAL 141 1054 675 

 
 
 

 
B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 22 dec. 2014 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 29 79 48 

2. PNL 14 25 14 

3. PDL 11 33 18 

4. PC-PLR 1 2 1 

5. UDMR 1 1 1 

6. Minorităţi Naţionale 2 9 5 

7. PP-DD 5 27 14 

8. INDEPENDENŢI 7 61 31 

  TOTAL GENERAL 70 237 132 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 

 la data de 22 dec. 2014 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. declaraţii 

politice 

1. PSD 83 8 440 

2. PNL 52 8 249 

3. PDL 26 8 228 

4. PC-PLR 12 8 102 

5. UDMR 3 8 5 

6. Minorităţi Naţionale 11 8 33 

7. PP-DD 6 8 294 

8. INDEPENDENŢI 12 8 91 

 TOTAL GENERAL 205 8 1442 
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XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2014 

 (septembrie - decembrie)  
 
 

 
 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Septembrie 9 9 
Octombrie 3 3 
Noiembrie 4 4 

Sesiunea septembrie -
decembrie 

Decembrie 6 6 
Total: 22 22 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Septembrie 4 4 Sesiunea septembrie -
decembrie Decembrie 6 7 

Total: 10 11 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2014* 

 (pe legislaturi şi ani) 
Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992     233

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996     542

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000               1024

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004               3807

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008               1684

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012               1374

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2013                 445

 februarie 2014-decembrie 2014                            250

 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  decembrie 2014* 

Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992     233

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996     542

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000               925

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004               2690

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008               1627

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012               1207

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2013                 384

 ianuarie 2014-decembrie 2014                            187

 
Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 

 
2011 2012 2013 2014 
302 222 384 187 

* Datele existente la 31  decembrie 2014 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie 2014 

 
 
 

233
542

925

2690

1627

1207
384187

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012
Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - decembrie 2013

                                   ianuarie 2014 - decembrie 2014
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ÎN 

DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE  
în perioada septembrie –  decembrie 2014 

 

 
Camera Deputaţilor, în concordanţă cu prevederile Constituţiei României1, ale Legii privind 

cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene nr.373/2013, şi ale  Hotărârii 
Camerei Deputaţilor privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale UE, în temeiul prevederilor Tratatului 
de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale nr.11/2011, a examinat evaluarea fondului 
propunerilor legislative/nelegislative sau a documentelor de consultare, şi a verificat respectarea 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii la propunerile legislative ale UE care pot face obiectul 
acestui control. 

 
I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 
Documente trimise 
spre  examinare 
comisiilor 
permanente în 
sept.-dec. 2014 

Documente finalizate 

 

Fond Subsidiaritate 
 

Documente în curs 
de finalizare  

Documente restante 
(ian.-iulie 2014) 

16 5 7 
 

4 dintre care 2 cu 
termene în 2015 

1 

 
II. Numărul documentelor repartizate spre examinare comisiilor permanente: 
- Comisia pentru afaceri europene – 16 documente;  
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 3 documente; 
- Comisia pentru industrii şi servicii – 5 documente; 
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură – 3 documente; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 3 documente; 
- Comisia pentru mediu – 7 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 2 documente; 
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 3 documente; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 1 document; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 3 documente; 
- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - 2 documente; Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 3 documente; 
- Comisia pentru sănătate şi familie – 1 document. 

 
Majoritatea comisiilor permanente au transmis punctele lor de vedere.  

                                                 
1 Art. 111-113 - atribuţia de control parlamentar şi conform art. 148 veghează la formularea politicilor Uniunii 
Europene.   
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III. Hotărârile adoptate  şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, privind aprobarea 

unor opinii ale Camerei Deputaţilor 
 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaţilor a adoptat în perioada septembrie – 
decembrie a.c., un număr de 18 hotărâri, după cum urmează: 

- 14 hotărâri pentru documentele examinate în semestrul I, dar adoptate în semestrul al II-lea 
(pentru două documente UE s-a adoptat o singură hotărâre); 

- 4 hotărâri pentru documentele examinate şi adoptate în semestrul al II-lea (pentru două 
documente UE s-a adoptat o singură hotărâre). 

 
 

Nr.crt. 
 

Numărul 
hotărârii 

 
Denumire 

 

Monitorul 
Oficial al 
României 

1. Hotărârea 
nr.36/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Consiliu şi PE privind politica UE în materie de 
returnare COM(2014)199 

666/ 
10.09.2014 

2. Hotărârea  
nr.37/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Consiliul şi PE cu privire la orientările pentru 
punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE a Consiliului 
din 22.09.2003 privind dreptul la reîntregirea familiei 
COM(2014)210 

666/ 
10.09.2014 

3. Hotărârea 
nr.38/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a 
PE şi a Consiliului privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale 
(reformare) COM(2014)167 

666/ 
10.09.2014 

4. Hotărârea 
nr.39/9.09.2014 

Aprobarea opiniei privind  Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social şi Comitetul Regiunilor – Raport privind punerea 
în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de 
integrare a romilor COM(2014)209 

666/ 
10.09.2014 

5.  Hotărârea 
nr.40/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind iniţiativa cetăţenească europeană „Apa şi 
salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun 
public, nu o marfă!” COM(2014)177   

666/ 
10.09.2014 

6. Hotărârea 
nr.41/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a 
PE şi a Consiliului privind societăţile comerciale cu 
răspundere limitată cu asociat unic COM(2014)212 

666/ 
10.09.2014 

7. Hotărârea 
nr.42/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către PE şi Consiliu – Finanţarea pe termen lung a 
economiei europene COM(2014)168 

666/ 
10.09.2014 
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8. Hotărârea 
nr.43/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a 
Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant al UE 
pentru afaceri externe şi politica de securitate către PE şi 
Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte 
şi crize externe JOI(2013)30 

666/ 
10.09.2014 

9. Hotărârea 
nr.46/9.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de 
Regulament al PE şi al Consiliului privind raportarea şi 
transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente 
financiare COM(2014)40 

723/ 
02.10.2014 

10. Hotărârea 
nr.47/30.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de 
Regulament al PE şi al Consiliului privind măsurile 
structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit 
din UE – COM(2014)43 

723/ 
02.10.2014 

11. Hotărârea 
nr.48/30.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a 
PE şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE 
în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a 
acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte 
anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa 
corporativă COM(2014)213 

723/ 
02.10.2014 

12. Hotărârea 
nr.49/30.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către PE şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru 
consolidarea statului de drept COM(2014)158 

723/ 
02.10.2014 

13. Hotărârea 
nr.50/30.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Decizia PE şi a 
Consiliului privind instituirea unei platforme europene 
pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi 
descurajare a muncii nedeclarate COM(2014)221 

724/ 
02.10.2014 

14. Hotărârea 
nr.51/30.09.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la  Comunicarea Comisiei 
către PE, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor – Agenda UE în 
domeniul justiţiei pentru 2020 – Consolidarea încrederii, a 
mobilităţii şi a creşterii în cadrul Uniunii, 
COM(2014)144, şi la Comunicarea Comisiei către PE, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor „Realizarea unei Europe deschise şi 
sigure, transformarea obiectivelor în realitate” 
COM(2014)154 

724/ 
02.10.2014 

15. Hotărârea 
nr.60/19.11.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de 
Regulament  al PE şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE,Euratom) nr.883/2013 în ceea ce 
priveşte instituirea unui inspector de garanţii procedurale 
COM(2014)340 

848/ 
20.11.2014 

16. Hotărârea 
nr.61/19.11.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către PE, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor – Cercetarea şi inovarea 
ca surse de reînnoire a creşterii COM(2014)339 
 

848/ 
20.11.2014 
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17.  Hotărârea 
nr.62/19.11.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către PE, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune 
pentru viitorul producţiei ecologice în UE, 
COM(2014)179, şi la propunerea de Regulament al PE şi 
al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr.xxx/xxx al Peşi al Consiliului (Regulamentul 
privind controalele oficiale) şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.934/2007 al Consiliului, 
COM(2014)180   

848/ 
20.11.2014 

18. Hotărârea 
nr.63/03.12.2014 

Aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către PE şi Consiliu: Eficienţa energetică şi contribuţia sa 
la securitatea energetică şi cadrul pentru politica privind 
schimbările climatice şi energia pentru 2030 
COM(2014)520 

882/ 
04.12.2014 

 

 
De asemenea, în semestrul al II-lea, au fost supuse examinării pentru verificarea respectării 

principiului subsidiarităţii 7 documente pentru care s-au emis 7 note de informare şi niciun aviz 
motivat. 
 
 
 
 
 
 
 

 


