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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 15 aprilie 

 
 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a luat act miercuri, 15 aprilie, de demisia din Parlament a deputatului UDMR 

Marko Attila Gabor, iar Hotărârea de vacantare a postului va fi supusă votului final. 
 Marko Attila Gabor a fost deputat de Covasna şi a demisionat începând cu data de 1 aprilie 2015. 
 De asemenea, deputaţii au luat act de încetarea mandatului de deputat al lui Gheorghe Neţoiu, iar hotărârea 
aferentă va fi la fel supusă procedurii votului final într-o viitoare şedinţă plenară a Camerei Deputaţilor. 
 Gheorghe Neţoiu a fost deputat în Circumscripţia electorală 17 Dolj. 
 În aceeaşi zi, deputaţii au adoptat pe articole un număr de 37 de proiecte de lege, pentru care comisiile de 
specialitate au propus rapoarte de respingere. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2015 
(Situaţia cuprinde datele la 17 aprilie 2014) 

         
Totalul iniţiativelor legislative 1080  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 354

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 148

176

– votate  138

             din care: - înaintate la Senat      26 

                            - în procedura de promulgare 19 

                            - promulgate* 63 

                            - respinse definitiv 30 

– la vot final 38

2) Se află în proces legislativ 910

a) pe ordinea de zi 236

b) la comisii  649

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 9

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9

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

4) Desesizări 1

 
 
 

     Cele 138 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           71 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                               din care: 
     38  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                15  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      18  proiecte de legi  
                           67  propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 79 de legi, dintre care 16 din intiativele legislative adoptate in sesiunea 
septembrie-decembrie 2014. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de miercuri, 15 aprilie 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 270 

        din care: - în dezbatere 
270

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          38  

38  

   - votate 0
         din care: - înaintate la Senat 0 
                        - la promulgare 0 
                        - respinse definitiv 0 
   - la vot final 38
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  
a anului 2015 

 
( situaţie la data de 17 aprilie 2015 ) 

 
 
 

În şedinţa din data de 28 ianuarie  2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2015, care  cuprinde 128 de proiecte de 
legi.  

Dintre cele 128 de proiecte, 96 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: 

7 0

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

1 
 

0 
0 

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

5
0

1

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

89 3

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

10 
 

48 
0 

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

2
1
5

23

Total  3  59  37

Total general: 96 3 96 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  17  aprilie  22001155)) 
 
 
 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
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. (poz. I-b-47) 
- 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 şi JUR  

Raport de 
adoptare în parte 
a Cererii de 
reexaminare, 
depus pe 
11.12.2014 
(564/R/ 2014) 

2 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 2013.  
(poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

 

CD + S 
OZ Plen   
 BUG CD + BUG 
S  
 

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

3 
PLx 

412/2014 
 

L 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 

 
CD + S 
OZ Plen   
 BUG CD + BUG 

 
 
Raport de 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
569/2014 

 
 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

S  
 

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

4 PLx 
266/2015 

Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al 
treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la 
Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind implementarea programului de 
asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane 
de euro acordat de România Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. 
(poz. II-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - BUG 
pt. raport 
 
S  - OZ Plen  
BUG  

Raport de 
adoptare în 
forma prezentată 
de Guvern depus 
pe 31.03.2015 
(169/R/ 2015) 

5 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-1) 
- 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  

6 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
(poz. I-c-2) 
- 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 



 
3

Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

8 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

9 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2012.  (poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

10 

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.  (poz. I-c-6) 
- 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 



 
4

Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
20/2015 

 
L 

603/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative, din 
perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de 
noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - OZ Plen 
Suspendat 
18.03.2015 

Suspendat 

12 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
(poz. I-b-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
TDR:  

13 

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. (poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în industrie şi prin 
preluarea unor activităţi de la Departamentul pentru 
Energie şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, pentru asigurarea 
finanţării activităţii Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, pentru 
eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de 
stat în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Retrimis 
pe data de  
03.02.2015 
ECON şi  IND 
 pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
17.02.2015 

14 

PLx 
229/2015 

 
L 

3/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul înregistrării în 
registrul comerţului. (poz. I-a-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
 
 
CD - ECON şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
05.03.2015 



 
5

Nr. 
crt 

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

15 

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.  
(poz. I-b-52) 
- 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 

16 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-55) 
- 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 

17 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
(poz. I-b-23) 
- 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 

18 

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. (poz. I-b-53) 
- 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 şi 
JUR  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 



 
6

Nr. 
crt 

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

19 

PLx 
467/2014 

 
L 

492/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. I-b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 

20 

PLx  
23/2015 

 
L 

607/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de 
stimulare a cumpărării de autoturisme noi, intervenţiile 
legislative vizând facilitarea implementării Programului, 
atât de către F.N.G.C.I.M.M., cât şi de către instituţiile 
finanţatoare. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - BUG 
pt.raport 

 
 
TDR: 
19.02.2015 

21 

PLx  
26/2015 

 
L 

588/2014 

Proiect de lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels agricol.  
(poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stimularea fiscală a investitorilor individuali - business 
angels, în vederea realizării de investiţii în IMM-urile nou 
înfiinţate, prin acordarea unor facilităţi fiscale, ca urmare 
a dobândirii de părţi sociale şi a acordării de împrumuturi 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu îndeplinirea unor condiţii 
cumulative, atât de către investitorul individual, cât şi de 
împrumutul acordat de acesta din urmă.  

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

 
 
 
TDR: 
16.02.2015 

22 

PLx 
57/2015 

 
L 

475/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2014 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme.  
(poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD - BUG şi 
JUR 
pt. raport 

 
 
TDR: 
05.03.2015 
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23 

PLx 
75/2015 

 
L 

718/2014 

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.  
(poz. I-a-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
18.02.2015 
 
CD - BUG şi 
CAE 
pt. raport 

 
 
TDR: 
02.03.2015 

24 

PLx 
235/2015 

 
L 

5/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea 
unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a instrumentelor structurale.  
(poz. I-a-26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri în vederea implementării unui 
proces de reformă a sistemului achiziţiilor publice pentru a 
asigura folosirea mai eficientă a fondurilor europene şi 
naţionale, precum şi pentru accelerarea procesului de 
dezvoltare a infrastructurii economice şi sociale în 
România. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2015 
 

CD - BUG 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
26.03.2015 

25 

PLx 
268/2015 

 
L 

6/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 
privind piaţa de capital. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţiile legislative vizând eliminarea unor 
obstacolecare împiedică evoluţia pieţei de capital din 
România, pentru a continua dezvoltarea unei astfel de pieţe 
eficiente şi competitivecu celelalte pieţe de capitaldin 
Uniunea Europeană, cu respectarea drepturilor 
fundamentale ale investitorilor, prin simplificarea 
regimuluiofertelor publice şi al listărilor de acţiuni şi 
obligaţiuni, prin eliminarea pragurilor de deţinere a 
acţiunilor emise de operatorii de piaţă şi a S:I:F: care 
creează blocaje în funcţionarea acestor entităţi şi a unor 
prevederi restrictive referitoare la condiţiile de întrunire a 
cvorumului şi de adoptare a hotărârilor generale ale 
acţionarilor etc. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - BUG 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
07.04.2015 
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26 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-40) 
- 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 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. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 
 
CD - IND şi 
TRSP 
 pt. raport 
comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
 

27 

PLx 
190/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 
 

28 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare 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 şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.04.2014 
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29 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. I-b-57) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 

CD - Retrimisă 
pe 11.02.2015 
la IND pt. 
raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
25.02.2015 

30 

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. (poz. I-b-11) 
- 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, 
intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţieinaţionale 
de profil la normele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

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

 
TDR: 
14.10.2014 

31 

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. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 
 

32 

PLx 
475/2014 

 
L 

460/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din 
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi juridice care 
efectuează transport public de persoane cu un autoturism 
fără respectarea prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 
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33 

PLx 
479/2014 

 
L 

484/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului 
electroenergetic national, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 
MW. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii  
de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului Energetic Naţional, prin construirea şi operarea 
centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. 
 

S  - Respins pe  
01.10.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 

34 

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. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

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

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
 

35 

PLx 
537/2014 

 
L 

596/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare 
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea OUG nr.47/2013 privind unele 
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direct finanţaţi din fondurile externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în 
domeniul ex-ISPA  din sectorul transporturi, aprobată prin 
Legea nr.222/2013. 

 
 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.12.2014 
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36 

PLx 
552/2014 

 
L 

/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor 
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă  aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.94/2014, în sensul că voucherele 
de vacanţă să fie emise în sistemul online doar începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, deoarece în prezent nu există 
posibilitatea tehnică de emitere în acest sistem. 
 

S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - IND. şi 
MUN  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.12.2014 

37 

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. (poz. I-b-30) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 

CD  - 
Retrimisă pe 
18.03.2015 la 
IND şi TRSP 
pt. raport 
suplimentar  
 

TDR: 
25.03.2015 

38 

PLx 
27/2015 

 
L 

589/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie. 
 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD  - 
Retrimisă pe 
11.03.2015 la 
IND şi MED 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
25.03.2015 

39 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2015 
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40 

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.  
(poz. I-b-18) 
- 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 

41 

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. (poz. I-b-20) 
- 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 
 

42 

PLx 
38/2015 

 
L 

482/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea alin.(3) 
al art.26 din Regulamentul privind transportul pe 
căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2005.  
(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind 
transportul pe căile ferate din România, aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005, republicată, în sensul 
stabilirii unei noi limite maxime a daunelor-interese care 
pot fi acordate, aceasta fiind stabilită la echivalentul în lei 
a sumei de 190000 de euro. 

S  - Adoptat pe  
05.02.2015 
 
CD - TRSP 
pt.raport 

 
 
 
 
TDR: 
23.02.2015 

43 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-39)   
- 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 
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44 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
TDR: 
17.04.2014 

45 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. I-b-50) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul 
zootehniei. 

S  - Respins pe 
data de 
09.12.2014 
  
CD -  AGRI  
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 

46 

PLx 
51/2015 

 
L 

598/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  - AGRIC 
şi MED 
pt. raport 

 
 
TDR: 
02.03.2015 

47 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - AGRI şi 
ADMIN 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
11.03.2015 

48 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-59) 
- 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 
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Nr. 
crt 

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

49 

PLx  
551/2014 

 
L 

464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
(poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu m 
odificările şi completările ulterioare. 

 
S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - ADMIN 
pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 

 

50 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  -  MUN 
Pt. raport 

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 

51 

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. (poz. I-b-41) 
- 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 

52 

PLx  
395/2012 

 
L 

212/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I-b-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD   

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
25.09.2012 

 
CD - CULT şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
18.10.2012 



 
15

Nr. 
crt 

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

53 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  

(poz. I-b-27) 
- 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 

54 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative.  
(poz. I-b-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
10.04.2014 

55 

PLx 
193/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării 
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii.  
(poz. I-b-58) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor 
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.107/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.04.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 

56 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Respins pe 
03.06.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
04.09.2014 
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Nr. 
crt 

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

57 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal.  
(poz. I-b-33) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
01.09.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR:  
11.09.2014 

58 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-a-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 

59 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală. (poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
 
TDR:  
07.04.2015 
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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 Observaţii 

1 

PLx 
522/2010 

 
L 

509/2010 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul educaţiei şi cercetării. 
(poz. I-a-27) 
- Reexaminare formulată de Preşedintele României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
 
 
S  - Oz Plen  
 
 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

2 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã 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. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat 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 Observaţii 

3 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-28) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
18.10.2011 
 
S  - Oz Plen 
 
 

 
Înscris pe 
ordinea de zi 

4 

PLx  
81/2013 

 
L 

99/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S  - ÎNV 
pt.raport 
 

 
 
 
TDR: 
07.05.2013 

5 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

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

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

 
 
TDR: 
24.03.2015 

6 L 
169/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului.  
(poz. I-a-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
12.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

7 L 
352/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 

8 L 
689/2014 

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. (poz. I-a-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 

9 

PLx 
436/2014 

 
L 

567/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic. 
(poz. I-b-42) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organică 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - OZ Plen 
MED şi AGRIC 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

10 

PLx 
28/2015 

 
L 

591/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996.  
(poz. I-a-12) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale 
cu noile reglementări europene în acest domeniu, în 
contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin 
României şi care derivă din calitaea sa de stat membru 
al Uniunii Europene, evitând, astfel, eventualele 
sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene. 

S  - înregistrat pt. 
reexaminare pe data de 
02.04.2015 
 
CD -  
 

 

11 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-48) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - Respins pe 
11.02.2015 

Respins 
definitiv pe 
11.02.2015 
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Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
535/2014 

 
L 

493/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru 
modificarea şi compleatrea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.66/2011privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de 
Ghidul aprobat prin Decizia CE  nr.C(21031)9527/19 
decembrie 2013. 

S - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
25.03.2015 

La promulgare 
din data de 
03.04.2015 

13 

PLx 
39/2015 

 
L 

590/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului, precum şi pentru modificarea art.7 
alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. 
(poz. I-a-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se respectarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, prin care au fost 
declarate neconstituţionale prevederile art. 59 alin.(2), 
art.60 alin.(1) şi ale art.62 alin.(3), precum şi stabilirea 
sistemului de recompese. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2014 
 
 
CD  - Adoptat pe 
25.03.2015 
 

La promulgare 
din data de 
06.04.2015 

14 

PLx 
74/2015 

 
L 

750/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi a altor acte normative. 
(poz. I-a-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi a altor acte normative prin care sunt 
reglementate măsuri speciale pentru impozitarea unor 
activităţi, precum şi modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. 

S  - Adoptat pe 
18.02.2015 
 
CD - Adoptat pe 
25.03.2015 
 

La promulgare 
din data de 
03.04.2015 

15 

PLx 
227/2015 

 
L 

4/2015 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 84/2014 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România. (poz. I-a-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România, intervenţiile legislative vizândclasificarea 
tipurilor de cazare în structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
 
CD  - Adoptat pe  
01.04.2015 
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16 

PLx 
19/2015 

 
L 

601/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi. (poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi, ca program guvernamental, care are ca 
obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la 
achiziţia unui autoturism nou prin contractare ade 
credite garantate de stat, în scopul stimulării cumpărării 
autoturismelor mai puţin poluante. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2014 
 
CD  -  Adoptat pe  
01.04.2015 

 

17 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere 
de protecţie. (poz. I-b-43) 
- 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 soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor 
de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca 
parazăpezi biologice. 

S  - Adoptată pe 
16.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 
 

Legea nr. 
14/2015 

18 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, in sensul scutirii de impozit a profitului 
investit in echipamente tehnologice folosite in scopul 
desfăşurării de activităţi economice. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

Legea nr. 
15/2015 
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19 

PLx 
529/2014 

 
L 

753/2014 

Lege pentru aprobarea Contractului 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, 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. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptată pe 
09.12.2014 
 
S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 
 

Legea nr. 
18/2015 

20 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

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. 
(poz. I-b-7) 
- 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 ăncheierea şi executarea 
contractelor de schimb. 
 
 
 
 

S  - Adoptată pe  
18.04.2011 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
25/2015 
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21 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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. (poz. I-b-2) 
- 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 - Adoptată pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
29/2015 

22 

PLx 
482/2014 

 
L 

457/2014 

Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor 
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 
privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 
41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4 
stabileşte actualizarea taxelor în lei datorate de 
persoanele fizice şi juridice române pentru procedurile 
legale de protecţie a obiectivelor de proprietate 
industrială, la nivelul cursului valutar al BNR, 
actualizare care va opera începând cu anul 2017. 
 

S  - Adoptată pe  
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
31/2015 

23 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului.  
(poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
11.02.2015  
  

Legea nr 
32/2015 
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24 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

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. 
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor 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”) , din perspectiva consolidării 
acestor reglementări, în raport cu răspunderile care 
revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptată pe  
03.06.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
33/2015 

25 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28) 
- 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 - Adoptată pe  
15.12.2014 
 
CD - Adoptată  pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
40/2015 

26 

Plx 
575/2014  

 
L 

487/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (poz. I-b-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin 
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează. 

S  - Adoptată pe 
08.12.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
43/2015 
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27 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

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.  
(poz. I-b-10) 
- 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 - Adoptată pe 
24.06.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
45/2015 

28 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-b-44) 
- 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  - Adoptată pe  
17.02.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
46/2015 

29 

PLx  
538/2014 

 
L 

602/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
pentru" Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara" -S.A.  (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
47/2015 

30 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

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. (poz. I-b-22) 
- 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 - Adoptată  pe 
17.11.2010 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 
 

Legea nr. 
50/2015 



 
26
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crt 

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

31 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 

 

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. 
 (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptată pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
55/2015 

32 

PLx 
474/2014 

 
L 

459/2014 

Lege pentru completarea art.55 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închirirere. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul 
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi 
juridice care efectuează transport public de persoane cu 
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din 
lege. 

S  - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
04.03.2015  
 

Legea nr. 
59/2015 

33 

PLx 
394/2014 

 
L 

331/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri 
pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru 
aprobarea unor măsuri financiare. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Trecerea unor spitale din subordinea Ministerului 
Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor, 
precum şi reglementarea posibilităţii alocării, în anul 
2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, ordonatorilor principali de credite, a unor 
sume pentru finanţarea unor cheltuieli din bugetul 
aprobat. 

S - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD  - Adoptată pe 
11.03.2015 
 
 

 
 
 
Legea nr. 
62/2015 

 
 

34 

PLx 
240/2014 

 
L 

231/2013 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea 
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-46) 
- 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 - Adoptată pe 
28.04.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 
 

Legea nr. 
63/2015 



 
27

Nr. 
crt 

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

35 

PLx 
103/2013 

 
L 

46/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 
reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. (poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea 
Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului 
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate 
a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de 
către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate a 
Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări 
de sănătate judeţene, după caz. 

S - Adoptată pe 
25.03.2013 
 
CD  - Adoptată  pe 
11.03.2015 
  
 
 

Legea nr. 
67/2015 

36 

PLx 
476/2014 

 
L 

463/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a 
proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de 
Uniunea Europeană, pentru care România are calitate 
de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.168/2009 , cu modificările 
ulterioare. 
 

S - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
68/2015 

37 

PLx 
596/2014 

 
L 

594/2014 

Lege pentru modificarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri.  
(poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea modificarea Decretului-Lege nr.118/1990, 
republicat, cu completările ulterioare, în sensul 
majorării cuantumului indemnizaţiilor compensatorii ce 
revin deţinuţilor politici din închisorile comuniste, 
persoanelor persecutate politic sau celor deportate. 

S  - Adoptată pe 
15.12.2014 
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
69/2015 



 
28

Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

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. (poz. I-b-56) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri în vederea combaterii evaziunii 
fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind 
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. 

S   - Adoptată pe 
02.12.2014  
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
70/2015 

39 

PLx 
93/2015 

 
L 

2/2015 

Proiect de lege privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
2011/61/UE aParlamentului European şi a Consiliului 
din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de 
investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 
2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 
1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010, în vederea 
reglementării cadrului legal privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, prin instituirea 
obligaţiei de autorizare de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF), în termen de 12 luni de 
la intrarea în vigoare a legii a tututror administratorilor 
fondurilor de investiţii  alternative aflaţi în prezent în 
afara sferei de incidenţă a legislaţiei pieţei de capital, 
precum şi prin instituirea unor obligaţii de transparenţă 
şi raportare în sarcina administratorilor AOPC, aflaţi în 
prezent sau în afara sferei de incidenţă a pieţei de 
capital. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - Adoptat pe 
18.03.2015 
 

Legea nr. 
74/2015 

40 

PLx 
55/2015 

 
L 

470/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 

CD - Adoptat pe 
18.03.2015 

Legea nr. 
75/2015 

 
 
 
 
 
 
 



 
29

 
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 şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 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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E. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de 17 aprilie 2015) 
 
 
 

I.  În perioada   13 - 17 aprilie 2015   

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 2 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus   3  avize. 

Cele 2 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  1 

  1 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

0  
     1 

1  
 

      Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 645 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   69  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  49  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1724 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 198 

 rapoarte suplimentare 134 107 22 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35 8 

TOTAL     771 725 228 

 
            
 



                  A N E X A  
  

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  13 - 17 aprilie 2015 

I. Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.549/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.12/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.11/1991 privind 
combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei 
concurenţei – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
02.04.2015 

Raport de adoptare 
(198/R din 15.04.2015) 

 
II. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
  

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.165/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – 
raport comun cu comisia pentru administraţie 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.03.2015 

Raport de respingere 
(197/R din 14.04.2015) 

 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
PLx.165/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.09.2014 

Raport de respingere 
(197/R din 14.04.2015) 

 
IV. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.549/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.12/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.11/1991 privind 
combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei 
concurenţei – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.03.2015 

Raport de adoptare 
(198/R din 15.04.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 
 Interpelări 

 
 

Adresată: domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului 
de Afaceri 
De către: deputat Sorin Avram Iacoban 
Obiectul interpelării:Importul și exportul României de energie electrică 

 
 
Domnule ministru, în martie 2015 am participat la o întâlnire de lucru cu o delegație a jurnaliștilor din 

Republica Moldova, întâlnire care a avut ca obiect întărirea legăturilor între cele două state în contextul aspirațiilor 
europene a Republicii Moldova. 

Una din temele dezbătute a fost aceea a exportului României de energie electrică către Republica Moldova. 
Partea moldoveană s-a arătat surprinsă de faptul că, deși România este exportator de energie electrică, țara noastră 
importă constant energie electrică de la Centrala Cuciurgan din Transnistria, centrală necontrolată administrativ de 
oficialitățile de la Chișinău, dar care folosește pentru producerea acestei energii de export gaz rusesc, care este trecut, 
însă, în datoria de stat a Republicii Moldova către Rusia. 

De asemenea, partea moldoveană a susținut faptul că  Republica Moldova ar fi dependentă energetic în 
proporție de peste 75 % față de Rusia și Ucraina, în situația în care România, prin export, ar putea asigura 30 % din 
necesarul Republicii Moldova, la care s-ar adauga și surse proprii de aproximativ 20 %. 

Însă tot partea moldoveană a atras atenția că oferta românească de vânzare de energie electrică ar fi cu peste 
23% mai scumpă decât oferta de import din Ucraina sau de la compania rusă InterRao, care controlează centrala de la 
Cuciurgan din Transnistria. 

Având în vedere toate cele prezentate vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este valoarea de energie electrică importata și exportată de România din 2005 până în prezent ? 

În răspunsul pe care ni-l veți da vă rugăm să ne precizați țările de proveniență a importului românesc de energie 
electrică, companiile producătoare, valorile importate, precum și procentul importurilor din producția totală 
autohtonă. De asemenea vă rugăm să ne precizați care sunt țările de export și valorile exportate pe fiecare țară în 
parte, precum și procentul exporturilor din producția totală autohtonă. Vă rugăm să ne prezentați aceste statistici pe 
fiecare an în parte începând din 2005. 

2. Atâta timp cât România este exportator de energie electrică de ce are nevoie și de importuri în acest 
domeniu? Am dori să cunoaștem care este strategia statului român în această materie? 

3. Care sunt raporturile între România și Republica Moldova în ceea ce privește exportul românesc de 
energie electrică către Republica Moldova ? Vă rugăm ca în răspunsul pe care îl precizați să vă referiți, pentru fiecare 
an în parte, începând cu 2005 până în prezent. De asemenea, în răspunsul pe care îl veți da vă rugăm să ne prezentați  
cât % din necesarul Republicii Moldova de energie electrică poate asigura România prin export? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  11 - 2015  
săptămâna  14 – 17 aprilie 2015   

 

8

4. De ce oferta României de export de energie electrică către Republica Moldova este cu 23 % mai 
scumpă decât a altor producători din regiune ? Vă rugăm ca în răspuns să ne precizați dacă nu cumva, statul roman 
exporta energia electrică importată de la Centrala de la Cuciurgan, tocmai Republicii Moldova? 

Solicităm răspuns scris și oral cu privire la fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebit respect,  
 

 
*** 

 
Adresată: domnului  Eugen Orlando Teodorovici , ministrul Finanțelor Publice 
De către: deputat Nica Nicolae Ciprian 
 

Stimate domnule ministru,  
 

Întreprinzătorii din județul Vrancea mi-au adus la cunoștință măsurile dure - chiar abuzive, spun ei-  pe care 
inspectorii ANAF le-au luat împotriva comercianților și a societăților care prestează servicii de alimentație publica. 
În Vrancea, ca de altfel în întreaga țară, ANAF a închis zeci de magazine, restaurante sau alte facilități de alimentație 
publică, prevalandu-se de prevederile Ordinului 218/2015. Tot în baza acestor prevederi legale au fost date și amenzi, 
majoritatea dintre ele fiind în cuantum de 10.000 lei. 

Domnule ministru, dacă e să judecăm doar datele statistice, am putea trage concluzia că activitatea 
inspectorilor ANAF este meritorie și are darul de a aduce un climat de normalitate în acest gen de antreprenoriat. 
Dacă ne ridicăm însă ochii din datele statistice și încercăm să vedem cine sunt cei care au fost sancționați atât de dur 
de către inspectorii antifraudă, vom constata că este vorba de buticul de la coltul străzii, de shaormeria din 
vecinătatea gării...și exemplele pot continua! Motivele închiderii sau sancționării acestora: diferențe în casă de până 
la 10 lei, lipsa registrului de inventar de la punctul de lucru etc. 

Dincolo de faptul că ANAF vrea să transmită un mesaj clar – toleranță zero față de evaziunea fiscală – cred 
că încălcările de care sunt acuzați agenții economici sunt, în mare parte, minore. Adică, altfel spus, sancțiunile 
aplicate, deși legale, sunt mult prea dure și îi fac pe întreprinzători să creadă că cineva și-a propus să distrugă orice 
fel de inițiativă privată. Nu este de mirare că, în aceste condiții, controalele ANAF au generat la nivelul 
comunităților panică și revoltă și este de datoria mea sa atrag atenția în legătură cu aceste lucruri. 

Cred ca instituția pe care o conduceți ar trebui să facă o analiză din care să rezulte ce este mai bine pentru 
însănătoșirea mediului de afaceri din România: închiderea unui restaurant timp de o luna pentru o presupusa evaziune 
fiscala de 20-50 lei sau aplicarea unor amenzi rezonabile care să dea posibilitatea antreprenorilor să își continue 
activitatea, să plătească salariile angajaților și taxele și impozitele datorate statului roman. Aceeași analiză ar trebui 
să aducă clarificări și în ceea ce privește dezvoltarea sau sucombarea serviciilor pe orizontală în acest sector de 
activitate.  

Dacă ”zelul” inspectorilor ANAF va duce la închiderea unui număr mare de buticuri și a altor afaceri de 
dimensiuni mici, atunci este foarte posibil ca și societățile de contabilitate să își înceteze activitatea din lipsă de 
clienți. Dar antreprenorii din acest domeniu nu sunt doar beneficiari de servicii de contabilitate, ci au nevoie și de 
servicii de protecția muncii, medicina muncii, coletărie, servicii de promovare, servicii de fidelizare etc.  
Iată așadar, o adevărată paletă de servicii care vor avea serios de suferit ca urmare a unei interpretări mult prea rigide 
a legislației sau, de ce nu, a unei legislații prea dure. 
  Având în vedere cele expuse, vă rog, domnule ministru, să ma informați în legătură cu următoarele: 
 
1. Cele sesizate de antreprenori în legătură cu controalele inspectorilor ANAF reprezinta politica generală a 
instituției sau sunt doar cazuri izolate? 
2. Considerați că prevederile Ordinului 218/2015 pot fi modificate în așa fel încât să se evite suspendarea 
activității economice pentru cazurile minore? 
3. Vă rog să îmi prezentați o informare în legătură cu activitatea ANAF în perioada 1-30 martie 2015 privind 
aplicarea  Ordinului 218/2015 . Informarea va cuprinde: numărul total de controale, cuantumul total al amenzilor, 
numărul societatilor comerciale a căror activitate a fost sistată și motivele sistării, numărul angajaților care lucrau la 
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societățile a căror activitate a fost sistată și valoarea impozitelor la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale 
plătite de aceștia pe ultimul trimestru din 2014. 
4. Intenționează ministerul finanțelor publice sa reglementeze din punct de vedere fiscal ”bacșișul”? 

Solicit răspuns în scris. 
 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Ion- Marcel Ciolacu 
Obiectul interpelării: Necesitatea corelării cotei de producţie de zahăr din sfeclă cu potenţialul real agricol al 
României 
 
 

Stimate Domnule Ministru,  
În contextul reglementărilor europene în ceea ce priveşte producţia de zahăr din România, mai exact, în 

temeiul articolelor 136 și 138 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013,  alocarea cotelor pentru întreprinderile 
producătoare de zahăr se află în sarcina autorităților naționale ale statelor membre.  

În sensul aceleiaşi idei, anul de comercializare în piaţa acestui sector începe la data de 1 octombrie şi se 
încheie la data de 30 septembrie anul următor. Lipsa actualizării cotelelor de zahăr  pentru anul comercial 2014/2015, 
a atras după sine o avertizare din partea Comisiei Europene de intentare a procedurii de  infringement, România 
aflându-se în situaţia de a risca o penalizare cu 500 de euro pe tonă de zahăr din cota stabilită. Potrivit ordinului 
comunicat, supus dezbaterii publice de către Ministerul Agriculturii din 18 decembrie 2014 privind aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole: “În anul 
comercial 2014/2015, pentru cotele de zahăr pentru întreprinderile/societăţile comerciale producătoare de zahăr din 
sfeclă de zahăr autorizate din România, sunt aplicabile prevederile art. 136 alin.(2) paragraful al 2-lea din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor 
agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 
1234/2007 ale Consiliului”.   

Din perspectivă istorică, din totalul de 33 de fabrici de zahăr existente în 1991, astăzi avem doar 4 fabrici 
producătoare de zahăr din sfeclă autorizate din România: S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A., TEREOS ROMÂNIA 
S.A., S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A., S.C AGRANA ROMÂNIA S.A.  În intervalul 2007- prezent, zona de 
cultură din Moldova a realizat 38% din producţia naţională de sfeclă şi are doar 23% din cota de producţie; zona 
Transilvania (Luduş şi Bod) a realizat 40% din producţia naţională de sfeclă şi are 50% din cota de producţie, iar 
zona de Vest (Oradea) a realizat 23% din producţia naţională de sfeclă şi are 27% din cota de producţie. Concluzia se 
conturează în producerea evidentă a unei discrepanţe procentuale dintre producţia naţională de sfeclă şi cota de 
producţie alocată.  

Păstrând axa istorică, după adoptarea Politicii Agricole Comune şi având în pespectivă dispariţia cotelor de 
producţie începând cu anul 2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin OM 707/2013 a avut drept 
obiectiv realocarea cotelor prin diminuarea acestora în zonele unde nu erau realizate şi mărirea lor în zonele unde 
erau realizate. Asfel, S.C AGRANA ROMÂNIA S.A a pierdut 12.335 de tone din cotă, ajungând la un procent de 
23,15% din cota totală a României faţă de 34,9% din cota alocată avută în anul comercial anterior. În aceeaşi situaţie 
de pierdere se află şi S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. căreia i-au fost scăzute 4.344 de tone din cotă, 
rămânându-i dreptul de a produce 18.406 de tone. Pe de altă parte, realocarea cotelor a constituit cadru favorizant 
pentru TEREOS ROMÂNIA S.A. cu 7.383 de tone mai mult comparativ cu anul de comercializare anterior şi pentru 
S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu aproximativ 9.300 de tone în plus la cota de producţie. Situaţia expusă a generat 
neînţelegeri interne, care au condus la cereri de suspendare şi anulare ale ordinului de către instanţă, cereri aflate şi în 
prezent pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României. 

Revenind la repartizarea cotelor pentru anul comercial 2014/2015, acestea sunt conform Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 art. 136 alin.(2) paragraful al 2-lea, identice cu valorile cotelor aferente anului 2010-2011. Mai 
exact, S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. are cotă de producţie de 28.651,40 de tone, TEREOS ROMÂNIA S.A. are 
cotă de producţie de 33.391,40 de tone, S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. are cotă de producţie de 18.406 de 
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tone, iar S.C AGRANA ROMÂNIA S.A. are cotă de producţie 24.240 de tone. În această situaţie se conturează o 
inegalitate între potenţialul real de producţie şi cotele repartizate. 

Drept urmare, păstrând aceste aspecte în vedere cărora li se adaugă eliminarea cotelor de zahăr la sfârşitul 
anului agricol 2016-2017, impactul economic generat se va concretiza în imposibilitatea procesatorilor și 
cultivatorilor români de a fi competitivi cu omologii lor din alte state membre. Mai mult, eventualitatea anulării 
preţului minim garantat pentru sfeclă va constitui un aspect dăunător dezvoltării sectorului agricol în cauză.  
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog să ne comunicaţi: 
1. Posibilitatea elaborării unei strategii care ar avea drept finalitate corelarea  cotei de producţie de zahăr din 
sfeclă cu potenţialul real agricol al României.  
2. Măsurile pe care le aveţi în vedere spre a fi adoptate în acest sector pentru a evita pierderile financiare, 
cauzate la nivel naţional, ţinând cont de perspectiva eliminării cotelor de producţie începând cu anul 2017.  
 
 

*** 
  
 
 
          
 Întrebări 

 
 
 
 
 
Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului 
de Afaceri 
 

Schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
 La solicitarea mai multor organizații patronale ale oamenilor de afaceri, vă supun atenției situația 
contractelor aferente schemei de ajutor de minimis pentru IMM-uri. Astfel, pentru anul 2015 sunt încheiate deja 444 
de contracte, cu beneficiarii schemei de ajutor de minimis pentru IMM, proiectele respective urmând să ducă la 
înființarea a 2.200 de noi locuri de muncă la nivel național. Aceste contracte încheiate în anul 2014 cu decontare în 
anul 2015 nu vor putea fi onorate de către Departamentul de IMM-uri, în condiţiile în care de la bugetul de stat nu se 
va efectua majorarea bugetului de la suma de 205.000 mii lei la suma de 455.000 mii lei. 
 Vă întreb respectuos: 
 Cum veți putea onora contractele încheiate, pentru care există obligaţii din partea finanţatorului? 
 Cum v-ați propus să evitați un derapaj economic şi juridic în această situație?   
 Câte contracte au fost depuse anul trecut pe această schemă, câte din ele au fost admise și finanțate, atât la 
nivel național, cât și în județul Tulcea? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 
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Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene 
 

Stadiul derulării proiectelor europene în Delta Dunării 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
 După cum cunoașteți, Rezervația Biosferei Delta Dunării are nevoie imperioasă de accesarea fondurilor 
europene pentru o serie de sectoare importante, care vor permite perpetuarea și păstrarea imensei bogății a naturii de 
aici, dar și evoluția pozitivă a locuitorilor săi din punct de vedere material.  
 În acest context, există deja un proiect în curs de implementare, respectiv Instrumentul financiar european 
Investiții Teritoriale Integrate (ITI) care ar duce la creșterea gradului de dezvoltare, atât a zonei Deltei, cât și a 
economiei naționale în general. Instrumentele financiare de genul celor implementate în județul Tulcea sunt o noutate 
absolută pentru regulamentele europene. 
 Vă întreb cu respect, domnule ministru: 
1.Ce presupune derularea ITI în Delta Dunării, ce finanțare are asigurată și câte comunități vor beneficia de aceste 
fonduri de dezvoltare? 
2.Ce beneficii vor avea locuitorii Deltei Dunării la finalizarea acestui proiect, respectiv din punctul de vedere al 
infrastructurii și serviciilor sociale? 
3.Cum intenționați să angrenați populația Deltei în proiectele europene care vizează creșterea competitivității și 
coeziunii sociale? 
4.Ce își propune ITI pentru domeniile asistență și protecție socială, sănătate și educație? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-ministrul României 
 

Complexul Energetic Hunedoara 
 

Domnule Prim-ministru, 
 

  Începând cu data de 18 februarie 2015, Complexul Energetic Hunedoara este condus de domnul Constantin 
Jujan ,care a înlocuit vechea conducere ca o soluţie în vederea eficientizării acestuia. 

 Vă rog domnule Prim-ministru să îmi spuneţi: 
1. Care este  strategia pentru viabilizarea Complexului Energetic Hunedoara propusă de dl. Constantin Jujan? 
2. Care este valoarea investiţiilor care vor fi făcute în perioada următoare pentru retehnologizarea exploatărilor 
miniere: EM Lupeni, EM Vulcan, EM Livezeni şi EM Lonea, pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie şi 
creşterea gradului de securitate şi sănătate în muncă? 
3. Care sunt soluţiile găsite pentru retehnologizarea Termocentralei Mintia , respectiv realizarea instalaţiilor de 
desulfurare de la grupurile 3 şi 4? 
          Cu deosebită consideraţie. 
          Solicit răspuns în scris.     
 

Deputat 
Cornel-Cristian Resmeriţă 


