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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 21-25 septembrie 2015) 

 
 
 

Şedinţa Parlamentului şi şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri,  23 septembrie 
 
 
 

Parlamentul României a adoptat, miercuri, 23 septembrie, Raportul de activitate al Societăţii Române de 
Televiziune pe anul 2013 (303 voturi pentru, 1 împotrivă), dar au respins Raportul de activitate al Societăţii Române 
de Televiziune pe anul 2014, cu 115 voturi şi 222 împotrivă. În consecinţă, a fost demis întregul Consiliu de 
Administraţie al SRTV. 

Conform legii, în funcţia de preşedinte - director general al instituţiei a fost nominalizată doamna Irina Radu, 
după audierea acesteia în Comisiile de cultură ale celor două Camere. Votul secret cu buletine a consemnat 231 
voturi pentru şi 3 împotrivă. Reprezentanţii Grupului parlamentar al PNL nu au votat. 

Funcţia este interimară şi nu poate depăşi o perioadă de şase luni. 
 
În aceeaşi zi, în plenul reunit al Parlamentului a fost prezentată moţiunea de cenzură „Alege între România şi 

Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor Ponta”, iniţiată de 180 de senatori şi deputaţi ai PNL. 
 
 
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, următoarele acte normative: 

1. Solicitarea iniţiatorului, de retragere a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
504/2002 a audiovizualului (Pl-x 544/2015) (211 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri); 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (PL-x 580/2015) – lege 
ordinară (187 voturi pentru, 12 împotrivă, 22 abţineri); 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 

(Pl-x 429/2015) – lege organică (158 voturi pentru, 75 împotrivă, 10 abţineri). Propunerea legislativă, fiind 
lege organică, nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
(Pl-x 492/2015) – lege organică (222 voturi pentru, 2 împotrivă, 19 abţineri); 

5. Proiectul de Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (PL-x 567/2015) 
– lege organică (251 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere). 

 
Au fost retrimise la comisiile de specialitate Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor provenite din ambalaje (PL-x 566/2015) - lege ordinară şi Propunerea legislativă privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 188/2014) - lege ordinară. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2015 
 

(Situaţia cuprinde datele la 25 septembrie 2015) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1340  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 85

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 418

477

– votate  477

             din care: - înaintate la Senat        20 

                            - în procedura de promulgare   18 

                            - promulgate* 192 

                            - respinse definitiv 247 

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 861

a) pe ordinea de zi 254

b) la comisii  577

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 

9

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 16

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 16

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

4) Desesizări 7

5) Retrase de iniţiatori 3

 
 

     Cele 477 iniţiative legislative votate privesc: 
                         153 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
     64 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                33  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      56  proiecte de legi  
                         324  propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 35 din iniţiativele legislative adoptate 
in sesiunea septembrie-decembrie 2014. 
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2015 
 

 (Situaţia cuprinde datele la 25 septembrie 2015) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 871  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie 786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 85

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 8

13

– votate  13

             din care: - înaintate la Senat       5 

                            - în procedura de promulgare  7 

                            - promulgate*  1 

                            - respinse definitiv  0 

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 861

a) pe ordinea de zi 254

b) la comisii  577

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 

9

3) Retrase de iniţiatori 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 16

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 16

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

 
 
 

    Cele 13 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
     1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      7  proiecte de legi  
                         5  propuneri legislative 
 
 
 

    * În anul 2015 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 35 din iniţiativele legislative adoptate 
in sesiunea septembrie-decembrie 2014, 191 din iniţiativele legislative adoptate in sesiunea 
februarie-iunie 2015 şi 1 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de miercuri 23 septembrie 2015 

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 146 

        din care: - în dezbatere 
146

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          2  

4  

   - votate 4
         din care: - înaintate la Senat   2 
                        - la promulgare   2 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 2

 
 
 
 
▪ Cele 4 iniţiative legislative votate privesc: 
           1 proiect de lege iniţiat de Guvern                     
            3  propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 21-25 septembrie 2015) 
 

 
 

 
 
 

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

1.  PL-x 580/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice  
 

2.  PL-x 567/2015 - Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare  
 

  
 
 

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

1. Pl-x 429/2015 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 
 
 

2. Pl-x 492/2015 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 
 
Se comunică respingerea proiectului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25  - 2015  
săptămâna  21 -25 septembrie  2015  

 

 

7

F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 

ordinară a anului 2015 
 

(situaţie la data de 25 septembrie 2015) 
 
 
 
 
 

În şedinţa din data de 26 august 2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative 
ale Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2015, care  cuprinde 134 de proiecte de 
legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 79 au fost transmise Parlamentului, dintre care  64 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 15 sunt 
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

8 0

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

1
2
0

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

4
1
0

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

71 15

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

12
40
0

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

0
0
4
0

Total  15  55  9

Total general: 79 15 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2015 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2244    septembrie  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 
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 

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

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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

2 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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

3 

PLx 
568/2015 

 
L 

300/2015 

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia 
asigurătorilor. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia Autorităţii 
de Supraveghere Financiară un set de instrumente pentru a 
interveni într-un stadiu incipient în cazul unui asigurator 
aflat în dificultate, pentru a se garanta continuitatea 
funcţiilor financiare şi economice critice, reducând astfel 
impactulsituaţiei de dificultate al acestuia asupra pieţei 
asiguratorilor şi a sistemului financiar în general. 

S  - Adoptat pe 
01.09.2015 
CD -  OZ Plen   
BUG 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 17.09.2015 
(490/R/ 2015) 

4 
PLx 

511/2015 
 

L 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea 
nivelului maxim al produsului apă grea destinat 

 
 
Stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat 
unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 

S - Adoptat pe 
23.06.2015 

CD - OZ Plen 

 
 
Raport de 
adoptare în 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
331/2015 

 
unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică 
Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare 
a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele. 
(poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

şi unele măsuri privind gestionarea şi managementul apei 
grele pe întreaga perioadă de exploatare  a celor 4 unităţi 
nucleare. 
 
 
 

IND  
 

forma adoptată 
de Senat depus 
pe 23.09.2015 
(497/R/ 2015) 

5 PLx 
540/2015 

Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al 
doilea amendament la Convenţia privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context 
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 
1991, ratificată de România prin Legea 
nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a 
treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 
2004. (poz. II-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 
CD -  OZ Plen 
MED 
S - 

 
 
 
Raport de 
adoptare depus 
pe 23.09.2015 
(502/R/ 2015) 

6 

PLx 
454/2015 

 
L 

592/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din 
Legea nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României.  (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, 
cu modificările ulterioare, astfel încât aprobarea tarifelor 
pentru publicarea actelor în Monitorului Oficial să nu se 
mai realizeze anual. 

S  - Adoptat pe 
09.06.2015 
CD - OZ Plen 
JUR 
 

 
 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat depus 
pe 24.09.2015 
(508/R/ 2015) 

7 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

9 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

10 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-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 

11 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2012.  (poz. I-c-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 



 
4

Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-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 

13 

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-b-8) 
- 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 - OZ Plen 
 

Suspendat  
29.04.2015 

14 

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-29) 
- 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:  

15 

PLx  
434/2015 

 
L 

258/2015 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea 
unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic 
Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din 
privatizare. (poz. I-b-16) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Acordarea unui împrumut Societăţii Complexul Energetic 
Hunedoara S.A.din venituri rezultate din privatizare , în 
limita sumei de 40.000 de lei, de către Ministerul Finanţelor 
Publice, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii şi Mediului de Afaceri, pe o perioadă de 90 de 
zile,sub forma uni ajutor de stat individual pentru salvare, 
autorizat de Comisia Europeană prin Decizia nr.C(2015) 26 
52 final din data de 21 aprilie 2015. 

S  - Adoptat pe 
27.05.2015 
CD - ECON şi 
BUG 
 pt. raport comun

 
TDR: 
11.06.2015 
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16 

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-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- 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 

17 

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-6) 
- 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 

18 

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-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente  de stimulare 
a consumului, în lipsa cărora creşterea economică pe 
termen scurt şi mediu poate fi afectată. 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 

19 

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-b-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Condiţii şi restricţii privind efectuarea tranzacţiilor. 

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

 
 
TDR: 
02.03.2015 
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20 

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-b-3) 
 - Caracter: organic 
- 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 

21 

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 - Retrimis 
pe 13.05.2015 la 
BUG şi JUR  
pt. raport comun 

 
TDR: 
27.05.2015 

22 
 

PLx 
562/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014. 
(poz. I-c-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 
pt. raport comun 

TDR: 
01.10.2015 
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23 
 

PLx 
563/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2014. (poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 
pt. raport comun 

TDR: 
01.10.2015 

24 

PLx 
608/2015 

 
L 

332/2015 

Proiect de lege privind emisiunile de obligaţiuni 
ipotecare. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

S  - Adoptat pe 
21.09.2015 
CD - BUG 
pt. raport 
 

TDR: 
06.10.2015 

25 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-28) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

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

 
 

 
TDR: 
02.04.2013 
 

26 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-13) 
- 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: 
08.12.2011 
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27 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 

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

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

S  - Adoptat pe 
22.10.2013 
CD  - IND, 
AGRI  şi JUR 
MED pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
05.11.2013 
 
 

28 

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-1) 
- 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 

29 

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

Se are în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente 
care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile 
contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive 
care au modificat scopul  pentru care au fost instituite căile 
de atac în domeniul achiziţiilor publice. 

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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30 

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-17) 
- 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 
 

31 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2015 

32 

PLx 
566/2015 

 
L 

349/2015 

Proiect de lege privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje. 
(poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal unitar privind gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje. 

S  - Adoptat pe 
01.09.2015 
CD - Retrimisă 
pe 23.09.2015 la 
MED şi IND  
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
30.09.2015 

33 

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 
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34 

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-39) 
- 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 

35 

Plx 
177/2009  

 
L 

678/2008 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-38)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, precum şi aLegii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

S  - Adoptat pe 
04.03.2009 
CD -  AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 

 
TDR: 
07.04.2009 

36 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-b-21) 
- 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 

37 

PLx 
405/2015 

 
L 

138/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare. (poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de orrganizare 
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.199/2012, cu 
completările ulterioare.     

S  - Adoptat pe 
11.05.2015 
CD - AGRI pt. 
raport  

 
TDR: 
03.06.2015 

38 

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 



 
11

Nr. 
crt 

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

39 

PLx 
126/2014 

 
L 

2/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate. (poz. I-b-9) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
18.06.2014 
CD - Retrimis pe 
23.06.2014 - 
ADMIN  
pt. raport 

 
TDR: 
25.06.2014 

40 

PLx 
318/2014 

 
L 

313/2014 

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

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

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

 
TDR: 
04.09.2014 

41 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 



 
12

Nr. 
crt 

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

42 

PLx 
607/2015 

 
L 

334/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul meteorologiei. 
(poz. I-a-25)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
16.09.2015 
CD - MED 
pt. raport 

TDR: 
06.10.2015 

43 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
CD  -  MUN  
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 

44 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. 1-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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

S  - Adoptat pe 
07.04.2014 
CD  -  Retrimis 
pe 18.02.2015 la  
MUN  
pt. raport 
suplimentar 

 
 
 
TDR: 
25.02.2015 

45 

PLx 
210/2015 

 
L 

16/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 
privind perioadele de conducere, pauzele şi 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 
acestora. (poz. I-b-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a 
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 
aparatelor de înregistrare  a activităţii acestora, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul punerii de acord a 
dispoziţiilor actului normativ de bază  cu actele juridice ale 
Uniunii Europene în materie. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD  -  MUN  şi 
TRSP 
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
26.03.2015 
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Nr. 
crt 

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

46 

PLx 
510/2015 

 
L 

330/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în 
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare. (poz. I-b-15) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea, în perioada 2013-
2018 , a unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu 
completări prin Legea  nr.259/2013, în scopul includerii în 
categoria beneficiarilor a persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective, ca urmare a reducerii activităţii 
operatorilor economici vizaţi, respectiv Regia Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi 
Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 

S  - Adoptat pe 
23.06.2015 
CD  -  MUN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
23.06.2015 

47 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-25)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
inovare, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea realizării unei  clarificări a textului privind 
categoriile de abateri de la buna conduită în activitatea de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, 
precum şi o detaliere la nivel procedural, în special în ceea 
ce priveşte procedura de contestare a deciziilor comisiilor 
de etică sau a Consiliului Naţional de Etică. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
CD -  INV 
pt. raport  
 

 

TDR: 
20.12.2011 

48 

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-30) 
- 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 
25.05.2011 
CD - Retrimis pe 
27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

49 

PLx 
603/2015 

 
L 

357/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport.  (poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
21.09.2015 
CD -  INV 
pt. raport 

 
TDR: 
06.10.2015 
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50 

PLx  
593/2015 

 
L 

302/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea 
unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei 
de la televiziunea analogică terestră la televiziunea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional, precum şi pentru 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.  
(poz. I-a-11) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea tranziţiei 
de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 
terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel 
naţional. 

CD -  CULT şi 
INFOCOM  
pt. raport comun 
S  -  
 

TDR: 
06.10.2015 

51 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. 
I-b-11) 
- 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 

52 

PLx 
17/2015 

 
L 

599/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2014 pentru 
modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României în străinătate. (poz. 
I-b-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea Legii 198/2008 priivind serviciile consulare 
pentru care se percep taxe şi la nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,  în 
scopul adaptării  prevederilor legale care reglementează 
regimul juridicc şi modalităţile de plată a taxelor consulare 
la practica actuală de natură consulară şi la realităţile 
curente. 

S - Adoptat pe 
05.02.2015 

CD - JUR şi 
POL EXT 
 pt. raport comun

 
 
 
 
TDR:  
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53 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi 
a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală. (poz. I-b-10) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
11.05.2015 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
03.06.2015 

54 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 

55 
PLx  

541/2015 
 

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia 
insituţiilor de creditşi a firmelor de investiţii, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normativeîn domeniul financiar. 
 (poz. I-a-9)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: Senat 

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia Băncii 
Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere 
Financiară un set de instrumente pentru a interveni într-un 
stadiu incipient în cazul unui asigurător aflat în dificultate 
sau în curs de aintra în dificultate, pentru a se garanta 
continuitatea funcţiilor financiare şi economice critice. 

CD - ECON şi 
BUG 
 pt. raport comun
S  - 

încetarea 
procedurii 
legislative prin 
desesizarea 
Camerei 
Deputatilor; 
înaintare la 
Senat. 
07.09.2015 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-a-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

 
 
TDR: 
24.03.2015 

2 

PLx 
522/2010 

 
L 

509/2010 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul educaţiei şi cercetării. 
(poz. I-a-23) 
- Reexaminare formulată de Preşedintele României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Reorganizarea unor insituţii din domeniul cercetării 
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare ale acestora, în scopul 
declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea 
paralelismului insituţional. 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
S  - Oz Plen  
 
 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

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-24) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

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-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că personalul de conducere, de îndrumare şi de 
control să poată fi degrevat parţial de norma didactică, 
pe baza normelor aprobate prin ordinul ministrului 
educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor 
sindicale din învăţământ. 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
S  - ÎNV 
pt.raport 
 

 
 
 
TDR: 
07.05.2013 



 
17

Nr. 
crt 
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5 

PLx 
530/2015 

 
L 

511/2015 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între România şi Statele Unite ale Americii 
pentru îmbunătăţirea conformării fiscale 
internaţionale şi pentru implementarea 
FACTA, semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015. 
(poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale 
Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale 
internaţionale şi pentru implementarea FACTA, semnat 
la Bucureşti, la 28 mai 2015. 

 
 
CD - Adoptat pe 
09.09.2014 
S - Adoptat de Senat pe 
21.09.2015 
 
 

La SG din data 
de 23.09.2015 

6 

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-31) 
- 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  - Adoptat pe 
09.09.2014 

La promulgare 
din data de 
17.09.2015 

7 

PLx 
438/2015 

 
L 

185/2015 
 

Proiect de Lege pentru completarea art.11 din 
Legea nr.105/2011 privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi 
a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul "Cooperare teritorială europeană". 
(poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
„Cooperarea teritorială europeană”, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul asigurărilor fondurilor 
necesare punerii în aplicare a hotărârilor definitive ale 
instanţelor de judecată, în cazul în care sumele 
respective nu mai pot fi acoperite din fondurile 
programelor gestionate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

S  - Adoptat pe 
27.05.2015 
CD - Adoptat pe 
09.09.2014 

La promulgare 
din data de 
21.09.2015 

8 

PLx 
439/2015 

 
L 

186/2015 
 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.260/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a 
cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile 
operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare 
directă în euro şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.924/2009. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prin obiectul de reglementare, proiectul intră sub 
incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii 
Europene, subsumate Politicii economice şi monetare şi 
domeniului liberei circulaţii a capitalurilor. 

S  - Adoptat pe 
27.05.2015 
CD - Adoptat pe 
09.09.2014 

La promulgare 
din data de 
21.09.2015 
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Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
567/2015 

 
L 

298/2015 

Proiect de lege privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi 
reasigurare. (poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea autorizării şi supravegherii activităţii de 
asigurare şi reasigurare.  

S  - Adoptat pe 
01.09.2015 
CD -  Adoptat pe 
23.09.2014 

 

  
  
                                            IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  LLAA  SSEENNAATT  ((pprriimmăă  CCaammeerrăă))                                        

Nr. 
crt 

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

1 L 
362/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind 
acordarea unui ajutor de stat individual pentru 
salvare, Societăţii "Complexul Energetic 
Hunedoara" - S.A.  (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - EC, BUG �I TRSP  
pt. raport comun 
CD -   

 
TDR: 
24.09.2015 

2 L 
363/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele 
măsuri pentru implementarea mecanismului de 
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
producătorilor de energie electrică, pentru 
perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de 
investiţii. (poz. I-a-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - EC �I TRSP  
pt. raport comun 
 
CD -   

TDR: 
24.09.2015 

3 L 
364/2015 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul feroviar. (poz. I-a-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - TRSP  
pt. raport 
CD -   

TDR: 
24.09.2015 
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Nr. 
crt 

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

4 L 
365/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. 
(poz. I-a-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - MED  
pt. raport 
CD -   

TDR: 
24.09.2015 

5 L 
354/2015 

Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor de 
protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce 
priveşte substanţele radioactive din apa 
potabilă. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - EC şi MED 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
24.09.2015 

6 L 
355/2015 

Proiect de lege pentru modificarea art.23 din 
Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri.  (poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - JUR 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
24.09.2015 

7 L 
361/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative.  (poz. I-a-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - BUG 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
24.09.2015 

8 L 
356/2015 

Proiect de lege privind modificarea art.2 din 
Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării 
României, cu drepturi depline, la Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii 
cotizaţiei anuale.  (poz. I-a-27) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - INV 
pt. raport  
CD -   

raport - 
favorabil 



 
20

Nr. 
crt 

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

9 L 
358/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.109/2007 privind 
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.  
(poz. I-a-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - DROM 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
24.09.2015 

10 L 
359/2015 

Proiect de lege privind schemele de garantare a 
depozitelor.  (poz. I-a-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - BUG 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
08.09.2015 

11 L 
360/2015 

Proiect de lege privind Fondul de garantare a 
depozitelor bancare.  (poz. I-a-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - BUG 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
08.09.2015 

12 

PLx 
1/2014 

 
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 

13 L 
292/2015 

Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-10) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - Oz Plen  
CD -   

 
Înscris pe 
ordinea de zi 



 
21

Nr. 
crt 

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

14 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-17) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ÎNV pt.raport 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 

15 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-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ÎNV pt.raport 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 
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LEGENDA 

Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
( la data de  25 septembrie  2015 ) 

 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 32 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus   51  avize. 

Cele 32 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 20  

 12 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

6  
     1 

25  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 580 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   75  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  42  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2096 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 518 

 rapoarte suplimentare 134 107  61 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  21 

TOTAL     771 725 600 

 
 
 



                  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  21 - 25 septembrie 2015 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.475/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi 
funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului 
Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.08.2015 

Raport de adoptare  
(511/R din 24.09.2015) 

2 

 
Plx.420/2015 Propunere legislativă privind abrogarea Ordonanţei Guvernului 

nr.29/2013 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere 

(512/R din 24.09.2015) 

3 

 
Plx.421/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind 

finanţele publice  

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere 

(513/R din 24.09.2015) 

4 

 
Plx.469/2015 Propunere legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere 

(514/R din 24.09.2015) 

5 

 
PLx.535/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, 
semnat la Londra, la 1 decembrie 2014 

Guvern  22.09.2015 
Raport de adoptare  

(515/R din 24.09.2015) 

6 

 
PLx.570/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru 
construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de adoptare  
(516/R din 24.09.2015) 

7 

 
Plx.573/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere 

(517/R din 24.09.2015) 



8 

 
Plx.576/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.112² alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.927 din 23 decembrie 2003 

44 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere 

(518 
/R din 24.09.2015) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.377/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(494/R din 23.09.2015) 

2 

 
PLx.458/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanţă – raport comun cu comisia pentru muncă  

14 parlam. 
adoptat de 

Senat 
02.09.2015 

Raport de respingere 
(495/R din 23.09.2015) 

3 

 
PLx.509/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
16.09.2015 

Raport de adoptare  
(496/R din 23.09.2015) 

4 

 
 
PLx.511/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului de apă 
grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică 
Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum 
şi pentru gestionarea apei grele 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
16.09.2015 

Raport de adoptare  
(497/R din 23.09.2015) 

5 

 
PLx.566/2015 

Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 
deşeurilor provenite din ambalaje – raport comun cu comisia pentru 
mediu 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(500/R din 23.09.2015) 

 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.349/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea 
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin OG nr.6/2014 – raport 
comun cu comisia juridică 

49 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.05.2015 
Raport de respingere  

(503/R din 23.09.2015) 



2 

 
Plx.429/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare – raport comun cu comisia juridică 

4 parlam. 22.09.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(504/R din 23.09.2015) 

3 

 
Plx.492/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al 
art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali – raport 
comun cu comisia juridică 

16 parlam. 22.09.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(505/R din 23.09.2015) 

4 

 
PLx.100/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.153/2011 
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de adoptare  
(506/R din 23.09.2015) 

 
IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.566/2015 

Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 
deşeurilor provenite din ambalaje – raport comun cu comisia pentru 
industrii 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(500/R din 23.09.2015) 

2 

 
PLx.537/2015 

Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, 
adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la 
Convenţia – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, 
adoptat la 11 decembrie 1997  

Guvern  22.09.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(501/R din 23.09.2015) 

3 

 
PLx540/2015 

Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la 
Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de 
România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a 
treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004 

Guvern 22.09.2015 
Raport de adoptare  

(502/R din 23.09.2015) 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.473/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război şi a Legii nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
16.09.2015 

Raport de adoptare 
(492/R din 22.09.2015) 



2 

 
PLx.458/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanţă – raport comun cu comisia pentru industrii 

14 parlam. 
adoptat de 

Senat 
16.09.2015 

Raport de respingere 
(495/R din 23.09.2015) 

 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.496/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri – raport comun cu comisia pentru apărare 

18 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.09.2015 
Raport de respingere 

(491/R din 21.09.2015) 

2 

 
PLx.249/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de respingere 
(510/R din 24.09.2015) 

3 

 
 
PLx.475/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi 
funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului 
Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.09.2015 

Raport de adoptare  
(511/R din 24.09.2015) 

 
VII. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
RAPORT COMUN privind Raportul de activitate şi contul de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2013  

 16.09.2015 
Raport de adoptare 

(19/RC din 22.09.2015) 

2 

 
RAPORT COMUN privind Raportul de activitate şi contul de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014  

 16.09.2015 
Raport de respingere 

(20/RC din 22.09.2015) 

3 

 
AVIZ COMUN privind numirea doamnei IRINA RADU în funcţia de 
director general interimar al Societăţii Române de Televiziune 

 23.09.2015 
Raport de adoptare 

(21/RC din 23.09.2015) 

 
 



VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.580/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice – raport comun cu 
comisia IT 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(493/R din 23.09.2015) 

2 

 
Plx.561/2015 Propunere legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei 

Române nr.21/1991 

8 dep. 
respinsă 
de Senat  

22.09.2015 
Raport de respingere 

(498/R din 23.09.2015) 

3 

 
Plx.349/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25  din Legea 
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin OG nr.6/2014 – raport 
comun cu comisia pentru administraţie 

49 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.09.2015 
Raport de respingere  

(503/R din 23.09.2015) 

4 

 
Plx.429/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

4 parlam. 22.09.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(504/R din 23.09.2015) 

5 

 
Plx.492/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al 
art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali – raport 
comun cu comisia pentru administraţie 

16 parlam. 22.09.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(505/R din 23.09.2015) 

6 

 
Plx.253/2015 Propunere legislativă privind modificarea OG nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere  

(507/R din 24.09.2015) 

7 

 
PLx.454/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 

privind organizarea Monitorului Oficial al României  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de adoptare  
(508/R din 24.09.2015) 

8 

 
PLx.453/2015 

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun cu 
comisia pentru egalitate de şanse 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.09.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(509/R din 24.09.2015) 

 
 
 
 
 



IX. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.496/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri – raport comun cu comisia pentru sănătate 

18 parlam. 
respinsă 
de Senat 

02.09.2015 
Raport de respingere 

(491/R din 21.09.2015) 

 
X. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 

RAPORT COMUN privind Raportul de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2014 

 17.09.2015 
Raport de adoptare 

(18/RC din 22.09.2015) 

 
XI. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.453/2015 

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun cu 
comisia juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.09.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(509/R din 24.09.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 Declaraţii politice 
 
 
 

Societatea Română de Televiziune trebuie readusă din serviciul politic în serviciul interesului publicului 
 
 Săptămâna trecută,  s-a convocat o şedinţă a comisiilor de cultură  ale celor două Camere, unde s-a dat vot 

negativ pe raportul de activitate al TVR pe anul 2014, iar ieri s-a votat  în plenul comun  Senat - Camera Deputaţilor  
înlocuirea conducerii TVR şi s-a votat un director interimar. 

Interesul public, pluralismul ideilor şi opiniilor şi practica responsabilă a jurnalismului sunt principalele 
valori pe care trebuie să le aibă o televiziune publică. 

Costatăm că de fiecare dată când se schimbă guvernarea sau dacă se schimbă majoritatea parlamentară, sau 
dacă preşedintele director general al TVR, nu mai răspunde la comenzile politice, asistăm la schimbarea lui. Acest 
lucru se face sub aparenţa unei legalităţi, prin votul dat pe raportul de activitate a consiliului de administraţe al 
S.R.T.V,  iar majoritatea parlamentară  hotărăşte. 

 Este importat pentru cei  aflaţi  la putere să aibă la conducerea TVR un om care să le servească interesele, 
este firesc acest lucru întrucât TVR are cea mai mare arie de acoperire  cu  semnal pe teritoriului naţional  şi cum 
oamenii îşi formează opiniile în mare măsură  după  ceea ce aud şi văd la TVR este de înţeles interesul pentru 
acapararea şi controlul acestei instituţii. 

Este necesară modificarea legii care reglementeză funcţionarea S.R.T.V,  respectiv a consiliului de 
administraţie, prin introducerea în lege a unui mandat de 3-5 ani, decalat de mandatul instituţiilor politice, pe o 
perioadă care  nu s-ar suprapune cu ciclurile electorale. 

 Legea să prevadă că un vot negativ pe un raport de activitate al Consiliului  de administraţie să nu ducă la 
demiterea conducerii S.R.T.V.. Introducerea, prin lege, a unor criterii clare şi precise, profesionale şi de probitate 
pentru selectarea şi desemnarea prin votul Parlamentului, a membrilor Consiliului de administraţie. Cea mai 
importantă modificare a legii ar fi schimbarea  componenţei Consiliului de administraţie  prin cooptarea unor 
persoane din societatea civilă asfel încât  influenţa politică în conducerea S.R.T.V. să fie cât mai mică. 

 În acest moment, conducerea S.R.T.V. este numită politic în funcţie de ponderea partidelor în parlament şi 
asta duce la situaţiile care se întâmplă astăzi. De asemenea este necesar separarea funcţiei de preşedinte a SRTV de 
cea de director general care ar trebuie să fie meneger, numit în urma unui concurs  

         S.R.T.V. este susţinută din bani publici de aceea trebuie să fie respectată de partidele politice. Avem 
nevoie de o televiziune publică puternică, independentă, în afara oricărui  joc politic şi înafara oricăror imixtiuni 
politice.    

 
Deputat 

Grigore Crăciunescu 
 

*** 
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Daţi o ultimă şansă de a începe Spitalul Regional de Urgenţe Iaşi în acest mandat 

 
Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
Când am candidat în 2012 la Parlament, formaţiunea pentru care am candidat a făcut o serie de promisiuni 

ieşenilor sub denumirea „Manifestul pentru Iasi”. Chiar dacă formaţiunea nu mai există şi chiar dacă nu mai fac 
parte din guvernare, am considerat întotdeauna că promisiunile din acest manifest sunt prioritare pentru activitatea 
mea. Au fost trei mari proiecte promise pentru Iaşi: aeroportul, autostrada şi spitalul regional.  

Din păcate, până acum, nu s-a realizat decât aeroportul, instituţiile responsabile pentru acest succes fiind 
conduse de liberali. În rest, nimic pentru Iaşi! Nu vreau ca la anul când vom trage linie să mă ascund în spatele 
faptului că am fost trei ani în opoziţie. Dimpotrivă, aş vrea să laud guvernul care a realizat marile proiecte ale 
Iaşiului.  

Autostrada a fost îngropată de guvernul PSD, fiind trimisă undeva în josul listei de priorităţi. Am încercat 
din răsputeri să pornim proiectul autostrăzii. Toate luările de cuvânt, interpelările, declaraţiile politice sau 
amendamentele propuse de mine în Parlament  nu au fost susţinute şi de colegii de la guvernare de la PSD Iaşi. 

Spitalul Regional este un proiect despre care, de asemenea, nu se aude nimic. Îmi propun ca în anul ce 
urmează să conving cât mai mulţi parlamentari, indiferent de partid, şi să punem presiune pe guvernul să pornească 
acest proiect vital pentru Iaşi. Este important pentru pacienţii ieşeni, pentru cei din restul Moldovei, dar este esenţial 
şi pentru a pastră şi aduce medici buni în ţară, care sa poată lucra în condiţii civilizate. 

Ministrul sănătăţii a spus ca doreşte să construiască acest proiect cu fonduri europene. Dar până la a depune 
dosarul pentru acest proiect, trebuie stabilit un amplasament final pentru spital împreună cu autorităţile locale, apoi  
ministerul trebuie să facă proiectul şi să pregatească tot dosarul. Deocamdata, lucrurile nu se mişcă în această 
direcţie. Fostul primar Nichita s-a lăudat cu 5 amplasamente posibile, iar interimarul Chirica a uitat completde 
această problemă.  

Pentru început am intrat intra în greva japoneză, de aceea port această banderola cu însemnele Spitalului 
Regional şi susţin în faţa dumneavoastră şi în mass media importanţa demarării proiectului. Voi face tot ce este 
posibil pentru ca în bugetul pe anul 2015 să fie incluse cheltuielile necesare construirii spitalului, indiferent de forma 
finală de finanţare.  

Stimaţi colegi, contez pe sprijinul dumneavoastră pentru realizarea acestui proiect. Deja, peste 100 de colegi 
au semnat această iniţiativă şi ţin să le mulţumesc.  Sunt convins că, astfel, guvernul, indiferent care va fi acela în 
următoarea perioadă, va ţine cont de demersul nostru. 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată. 
    

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
 Interpelări 
 

 
Adresată: doamnei Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor  
De către:  deputat Ioan Oltean 
Obiectul interpelării: Problema apei din Sîngeorz-Băi 

 
Stimată doamnă Ministru, 
 
De mai multă  vreme localnicii din Sîngeorz-Băi se confruntă cu mari probleme în ceea ce priveşte apa 

potabilă din oraş. O exploatare pe albia râului din care este alimentat orasul Sîngeorz-Băi cu apă a lăsat oraşul fără 
apă la robinet, iar atunci când este apă, aceasta este foarte murdară, neputând fi folosită nici pentru spălat şi cu atât 
mai puţin nu poate fi băută. 
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Pentru că această situaţie durează de prea mult timp şi reprezintă un pericol serios şi evident pentru sănătatea 
oamenilor din acest oraş şi datorită faptului că autorităţile locale nu s-au implicat în rezolvarea acestei probleme, este 
necesară o anchetă a exploatării de pe albia râului şi oferirea de soluţii din partea unor autorităţi superioare, având în 
vedere că principalul interes al statului este asigurarea calităţii vieţii pentru fiecare dintre cetăţenii săi. 

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi precizaţi care sunt acţiunile pe care le va iniţia Ministerul 
în anchetarea acestui incident şi care sunt soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru ca locuitorii din Sîngeorz-Băi să 
beneficieze de o apă de calitate, care să nu le pună în pericol sănătatea. 

Solicit răspuns scris. 
*** 

 
Adresată: doamnei Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor  
De către:  deputat Ioan Oltean 
Obiectul interpelării: Amplasarea unui depozit de gunoaie ecologice în Pasul Mestecăniş 

 
  
Stimată doamnă Ministru, 
 
În inima Bucovinei, chiar la marginea drumului european E58, într-un peisaj mirific, la peste 1000 m 

altitudine, fix alături de un popas rutier care îmbie turiştii să se opreasca şi să admire frumuseţea locurilor, se 
construieşte o groapă de gunoi ecologică, cu o finanţare europeană în proporţie de 80%, fiind parte a Sistemul  de 
management integrat al deşeurilor (SMID) din judeţul Suceava, proiect aprobat de Comisia Europeană în 30 martie 
2011 şi bugetat cu 51,7 milioane de euro( 218 milioane de lei).   

Conform Ordinului ministrului Sănătăţii  din anul 2009 când a fost emis acordul de mediu pentru proiect, 
distanţa dintre case şi groapa de gunoi trebuie să fie obligatoriu de 1.000 de metri, putând totuşi fi redusă în funcţie 
de rezultatele unui studiu de impact de sănătate. Un nou Ordin al ministrului sănătăţii din 2014 prevede că distanţa 
minimă trebuie să fie în mod obligatoriu de 1.000 de metri, fără posibilitatea de modificare. Cu toate acestea, groapa 
de gunoi se construieşte la mai puţin de 1000 de metri de casele sătenilor din Valea Putnei şi Mestecăniş şi de două 
pensiuni turistice mai vechi de 10 ani şi în apropierea tunelului CFR care face legătura între Moldova şi Transilvania. 

Lucrările la groapa de gunoi au distrus şi bună parte din pământurile din afara proiectului, afectând astfel şi 
viaţa locuitorilor din zonă, locuitori care nu au fost consultaţi niciodată cu privire la acest proiect. 

Se impune poate o anchetă a ministerului în scopul şi de a identifica care sunt instituţiile care au permis să se 
ajungă la acest dezastru ecologic şi a fi luate măsurile în cauză, pentru a nu mai permite pe viitor apariţia unor de 
astfel de situaţii. 

Pe lângă problemele de mediu pe care le ridică, amplasarea acestei gropi de gunoi va afecta în mod evident 
turismul în zonă. Bucovina este o zonă cu un potenţial turistic ridicat, anual, peste 2 milioane de turişti vizitând zona, 
iar prezenţa unei gropi de gunoi nu ar face altceva decât să scadă interesul turiştilor pentru această zonă. 

Aţi declarat pentru ziarul Gândul că din cauza unor probleme cu constructorul şi a Ordinului Ministrului 
Sănătăţii din 2014, lucrările la groapa de gunoi au fost sistate, în timp ce preşedintele CJ Suceava vă contrazice, 
declarând că lucrarile continuă, tocmai pentru că ministerul nu a trimis nicio notificare în acest sens. 

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi precizaţi care sunt actiunile pe care le va iniţia Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor în anchetarea acestui incident şi care sunt soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru a 
stopa dezastrul ecologic din Bucovina.  

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
De către:  deputat Ioan Oltean 
Obiectul interpelării: Cazarea refugiaţilor în căminele liceelor şi în campusurile universitare 

 
Stimate domnule Ministru, 
Valul de refugiaţi cu care se confruntă Europa în ultima perioadă reprezintă o situaţie de criză pentru care 

toate statele europene caută soluţii în acest moment. România si a anuntat disponibilitatea de a oferi cazare unui 
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numar limitat de refugiati, conform capacităţii de care dispune statul român, dar dincolo de cazare şi hrană, este 
imperios necesar ca aceşti oameni să fie integraţi în societate, un proces de altfel destul de îndelungat. 

Domnule ministru, aţi solicitat inspectoratelor judeţene din ţară şi universităţilor sa comunice Ministerului 
Educatiei si Cercetarii Stiintifice  o situaţie a locurilor de cazare disponibile în căminele liceelor şi în campusurile 
universitare, care ar putea fi puse la dispoziţia refugiaţilor ce ar ajunge în România, în cazul în care numărul acestora 
ar fi mai mare decât capacitatea de cazare din centrele pentru imigranţi.  

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi precizaţi cum puteţi garanta siguranţa elevilor şi 
studenţilor romani din camine si campusuri universitare care vor trăi alături de persoane care nu sunt încă integrate în 
societate? Pe lângă problema de siguranţă, nu luaţi în considerare şi aspectele ce ţin de sănătate? Cazarea alături de 
elevi şi studenti, a refugiaţilor care ar putea aduce tulpini de virus care să provoace epidemii periculoase, aşa cum 
avertizează şi organizatia Mondială a Sănătăţii, reprezintă o problemă serioasă. Mai mult decât atât, există boli de 
care ar putea suferi care ar putea avea forme inaparente sau care pot fi într-un moment al evoluţiei în care să nu pună 
probleme la un consult obişnuit. Îşi poate asuma Ministerul această responsibilitate de a pune sa convieţuiască 
laolaltă elevii şi studenţii români cu persoane care încă nu aparţin societăţii, nu au reuşit încă să se integreze şi să 
existe premisele unei convieţuiri comune fără riscuri.  

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-ministrul României  
     domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

    domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene 
De către: deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Situaţia proiectului „Laserul de la Măgurele” 

  
Stimate domnule premier, 
Stimaţi miniştri, 
 
Din informaţiile apărute în presă, cel mai mare proiect ştiinţific din România, care urmăreşte să includă cel 

mai puternic laser din lume, iniţiat la Măgurele, pare să fie într-o întârziere de construcţie. Acest fapt ar echivala cu 
pierderea banilor din fondurile europene. 

Comisia Europeană a aprobat o finanţare de 356 de milioane de euro. Prin nefinalizarea construcţiei până în 
decembrie 2015, statul riscă să piardă 28 de milioane de euro. Pe lângă aceşti bani, tot statul va suporta şi cheltuielile 
suplimentare cu salarii, echipamente, construcţii, în valoare de 26 de milioane de euro. 

Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări: 
1. În ce stadiu se află acest proiect, demarat în 2012? 
2. Proiectul poate fi finalizat conform angajamentelor luate în 2012? 
3. Este România capabilă să suporte alocări suplimentare de bani, de la bugetul de stat, pentru 

finalizarea lucrărilor? 
4. Care este poziţia Guvernului în cadrul acestui proiect? 
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
De către: deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Situaţia campusurilor şcolare începute în 2005 

   
 Stimate domnule Ministru, 
 
Din 2005 până în prezent, statul român a alocat aproximativ 23 de miliarde de lei de la bugetul naţional 

pentru investiţiile în infrastructura şcolară. Multe grădiniţe, şcoli, cămine au fost construite şi renovate, însă acestea 
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nu au intrat în funcţiune pentru că nu au beneficiat şi de alocarea salariilor pentru resursele umane aferente.  

România a demarat în 2006 un proiect educaţional pentru construirea unui număr de 186 de campusuri 
şcolare, alocând o sumă de 77 milioane de euro de la bugetul statului. După 9 ani rezultatele arată dezastruos: 150 de 
campusuri au fost complet abandonate iar 36 dintre acestea au fost preluate în 2014, pentru finanţare, printr-un 
program european. Până în prezent, s-au finalizat doar 6 dintre aceste campusuri şcolare. Statul român riscă să piardă 
restul de finanţare în cazul în care nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate pentru aceste proiecte. 

Va înaintăm, Domnule Ministru, o serie de întrebări cu privire la subiectul menţionat: 
 Care este stadiul lucrărilor de construcţie a campusurilor şcolare? 
 În cazul proiectelor finalizate Guvernul urmăreşte deblocarea posturilor necesare funcţionării 

acestora? 
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
De către: deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Situaţia finanţării a cercetării româneşti 

 
Stimate domnule Ministru, 
 
După cum ştiţi, UEFISCDI joacă un rol extrem de important în dezvoltarea, evaluarea şi finanţarea 

proiectelor din cercetarea românească. UEFISCDI a dezvoltat o serie de proiecte care au stat la baza elaborarii 
politicilor publice în acest domeniu. Printre activităţile sale, UEFISCDI a dezvoltat şi a menţinut un sistem unic de 
infrastructură de date pentru învăţământul superior, cercetare şi inovare, bazat pe partajarea resurselor şi care 
cuprinde peste 500 de servere şi maşini virtuale. Acest sistem este unul dintre cele mai dezvoltate din administraţia 
publică românească. 

De la momentul înfiinţării şi până acum, UEFISCDI a câştigat respectul partenerilor europeni prin modul în 
care a gestionat selecţia şi finanţarea proiectelor de cercetare-inovare şi a reuşit să pună ordine în finanţarea 
cercetării româneşti. Nu au mai existat suspiciuni de fraudare a concursurilor de proiecte, de alocare a fondurilor pe 
criterii politice. 

Domnule ministru, Guvernul din care faceţi parte a promis că va sprijini 50 de proiecte de cercetare şi de 
susţinere a Start-up-urilor în domeniul cercetării şi tehnologiei informaţiilor. Din păcate, acest lucru nu s-a 
materializat până în momentul de faţă. 

Vă solicit, respectuos, să răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care a fost finanţarea UEFISCDI pentru ultimii 4 ani? 
2. Câte proiecte nu au putut fi încheiate din cauza tăierilor de fonduri? 
3. Care vor fi priorităţile de finanţare pentru următoarea perioadă? 
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
De către: deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Analiza rezultatelor la evaluările naţionale pentru elevii de clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a 
şi soluţiile prevăzute de Minister 

   
Stimate domnule Ministru, 
 
Începând cu anul 2014, elevii de clasele a II-a, a IV-a si a VI-a susţin o evaluare naţională, cu subiecte unice. 

Rezultatele sunt confidenţiale şi au rolul de a-i informa pe părinţi care este nivelul şcolar al copiilor lor. 
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Ministerul Educaţiei a publicat de curând un raport cu rezultatele obţinute in 2014 de către elevi  la prima 
sesiune a evaluărilor naţionale. Acest raport, însă, este unul incomplet, prezentând doar datele, fără nicio analiză 
aferentă. 

Aceste rezultate, Domnule Ministru, conduc la concluzia că eficacitatea învăţământului primar şi gimnazial 
este scăzută. La teste de dificultate medie, statisticile ne arată că răspund corect doar 70-75% dintre copii, datele 
menţinându-se constante de la clasa a II-a până la clasa a VI-a. În plus, diferenţele dintre învăţământul rural şi cel 
urban sunt majore şi se accentuează. Dificultatea ridicată a întrebărilor pare să fie în detrimentul copiilor din mediul 
rural. Copiii care se nasc la sat, aşa cum arată rezultatele, sunt predispuşi să aibă carenţe educaţionale. Rezultatele 
arată că sistemul educaţional românesc dezvoltă prea puţin aptitudinile de analiză ale elevilor, de aplicare şi de 
interpretare a cunoştinţelor. 

Vă adresăm, prin urmare, Domnule Ministru, o serie de întrebări la care dorim să primim un răspuns: 
1. Care ar fi interpretarea acestor rezultate, din perspectiva Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice? 
2. Cum se va acţiona în sprijinul diminuării acestor carenţe educaţionale? 
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-ministrul României  
     domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene 
     doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către: deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Strategia României privind absorbţia fondurilor europene pentru următorii 5 ani 
 

Stimate domnule premier, 
Stimaţi miniştri, 
 
România beneficiază de 6.7 miliarde de euro prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Până în acest 

moment există informaţii numeroase care conduc la ideea că România nu va putea absorbi întreaga sumă susţinerii 
dezvoltării regionale.  

Va solicit, Domnule Ministru, să răspundeţi următoarelor întrebări:  
1. Are Ministerul Dezvoltării Regionale capacitatea să implementeze strategia asumastă cu privire la 

folosirea fondurilor europene? 
2. Are Guvernul Românei o strategie comună a Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice de combatere a părăsirii timpurii a şcolii în zonele 
defavorizate? Părăsirea timp a şcoliie ste strâns legată de condiţiile improprii din instituţiile de învăţământ sau 
închiderea şcolilor din anumite localităţi din cauza neîndeplinirii condiţiilor de igienă sau siguranţă. Ultimul raport 
ARACIP arată că 1 din 15 şcoli riscă să fie închise, dacă autorităţile nu vor lua măsuri pentru remedierea situaţiei.  

Vă solicit să prezentaţi public strategia prin care autorităţile publice centrale şi locale pot răspunde problmei 
cu care se confruntă cei peste 100.000 de elevi care învaţă în şcoli improprii şi care nu beneficiază de un învăţământ 
de calitate.  

Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
 

*** 
Adresată: domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către: deputat Valeria Schelean 
Obiectul interpelării:Adoptarea legislaţiei secundare şi terţiare pentru Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cadrul procesului penal 

  
Stimate domnule Ministru, 
 
Adoptarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
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organele judiciare în cadrul procesului penal a fost un lucru necesar pentru asigurarea unei bune aplicări a noului Cod 
Penal (Legea nr. 286/2009) şi a noului Cod de Procedură Penală (Legea nr. 135/2010). 

În acest context, în textul Legii nr. 254/2013, la art. 187, se prevede că "în termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului alineat, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul adoptă hotărârea 
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi, prin hotărâre, 
regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi".  

Din păcate, la acest moment nu avem adoptată legislaţia secundară şi terţiară pentru corecta aplicare a Legii 
nr. 254/2013. Acest lucru are consecinţe directe: deţinuţii sunt lipsiţi de drepturi legale, iar România este pasibilă de 
condamnări la CEDO, din cauza situaţiei din penitenciare. Devine astfel prea puţin relevant faptul că România are 
legislaţie în materie penală cuprinzătoare şi reformistă, dacă Ministerul pe care îl conduceţi nu elaborează legislaţia 
secundară şi terţiară. 

În acest context, doresc să vă întreb, domnule Ministru, următoarele chestiuni:  
 Care este motivul pentru care, la peste doi ani de la publicarea Legii nr. 245/2013 în Monitorul 

Oficial, Ministerul Justiţiei nu a elaborat şi prezentat Parlamentului României legislaţia secundară şi terţiară? 
 Când intenţionează Ministerul Justiţiei să îndeplinească această obligaţie legală? 
Solicit răspuns scris. 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 

 
 
 
 

Adresată domnului  Iulian Matache,  ministrul Transporturilor 
 

De ce s-a renunţat la proiectul de transport pe calea ferată a TIR-urilor ? 
 
Domnule Ministru, 
 
Aşa cum s-a avut în vedere prin proiectul Ministerului Transporturilor, prin transportarea TIR-urilor pe calea 

ferată, în trenuri speciale, s-ar fi putut descongestiona circulaţia pe drumurile principale, şoselele, care şi aşa sunt 
deficitare în România, nu ar mai fi fost distruse de transporturile agabaritice şi  s-ar fi redus şi numărul accidentelor 
de circulaţie care de multe ori implică astfel de maşini de mare tonaj.  

Pe de altă parte, utilizarea infrastructurii rutiere de către acestea nu este în măsură a produce venituri 
însemnate pentru România, cu excepţia încasării unor sume modice pentru rovignete, deoarece transportatorii, din 
cauza preţurilor mai mici, îşi asigură chiar şi carburanţii din ţările învecinate (Bulgaria, Turcia). Măsura încărcării 
acestor maşini de mare tonaj  în trenuri speciale şi a transportării  lor pe  calea ferată prezintă beneficii însemnate, 
atât pentru transportatorii internaţionali (reducerea cheltuielilor  în ceea ce priveşte consumurile şi uzura maşinilor, 
dar şi cu forţa de muncă, reducerea timpului de tranzitare, prin eliminarea timpilor morţi, reprezentaţi de orele de 
odihnă obligatorie pentru şoferi etc.), precum şi pentru statul român – prin protejarea infrastructurii rutiere, 
fluidizarea circulaţiei pe drumurile principale, reducerea numărului de accidente şi, nu în ultimul rând, eficientizarea 
activităţii CFR Marfă, care ar putea astfel înregistra profituri însemnate.  

Vă rog să-mi comunicaţi ce intenţionaţi să întreprindeţi pentru reluarea şi extinderea acestui proiect. 
Vă mulţumesc si menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25  - 2015  
săptămâna  21 -25 septembrie  2015  

 

 

16

Adresată domnului  Iulian Matache,  ministrul Transporturilor 
 

De ce Ministerul Transporturilor nu ia măsuri pentru eficientizarea transportului de mărfuri pe Dunăre ? 
 

Domnule Ministru, 
 
Deşi România deţine jumătate din cursul navigabil al Dunării, pe care pot circula vase de până la 5000 de 

tone, în prezent, desfăşoară un  transport de mărfuri pe Dunăre de 100 de ori mai mic decât cel ce are loc între 
Budapesta şi Viena. Aceasta, în condiţiile în care  avantajele transportului fluvial de mărfuri sunt unanim 
recunoscute, iar România are o reţea deficitară de autostrăzi şi căi ferate, situaţie în care ar putea să facă din Dunăre 
principala poartă de acces spre Europa.  

Cu toate acestea, deşi au existat fonduri europene pentru dragarea şenalului navigabil al  Dunării, inclusiv  
lucrările de mentenanţă pentru acesta, aceste lucrări nu s-au efectuat, iar porturile au o infrastructură învechită şi o 
structură constructivă defavorabilă, fără a se lua vreo măsură pentru schimbarea acestei situaţii. 

Vă rog să-mi comunicaţi ce măsuri s-au luat pentru eficientizarea transportului pe Dunăre, care ar trebui să 
reprezinte un sector strategic al României, dat fiind că porturile fluviale, alături de portul Constanţa, ar putea avea  un 
rol mult mai important în activitatea de comerţ exterior şi tranzit al mărfurilor prin România.  

Vă mulţumesc si menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

 Schemele de minimis pentru sprijinirea fermierilor afectaţi de secetă 
 

Domnule Ministru, 
 
Seceta accentuată din acest an a produs pagube importante sectorului agricol. Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale a anunţat variante de despăgubiri pentru cei care au suferit pierderi din cauza secetei.  
În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi ce scheme de minimis are în vedere Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale pentru sprijinirea crescătorilor de animale şi a  producătorilor din domeniul vegetal ce au 
înregistrat pierderi generate de seceta 2015. 

Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat 
Costel Şoptică 

 
*** 

  
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

          
Screening de sănătate pentru refugiaţi 

  
  
Stimate domnule ministru, 
 
Valul de refugiaţi cu care se confruntă Europa în ultima perioadă reprezintă o situaţie de criză pentru care 

toate statele europene caută soluţii în acest moment. România şi-a anunţat disponibilitatea de a oferi cazare unui 
număr de 1700 de refugiaţi, conform capacităţii de cazare de care dispunem la momentul acesta. 
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Deplasarea unui număr atat de mare de refugiati, în condiţii de o igienă precară, venind din zone cu risc 

ridicat de anumite boli contagioase implică riscuri pentru sănătatea publică a ţărilor în care aceştia se stabilesc. 
Potrivit Ministerului de Externe român, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat că unele ţări din care provin 
refugiaţii se află în zone cu risc crescut de poliomielită. Exista, de asemenea, risc de alte boli cum ar fi febra tifoidă, 
întâlnindu-se focare în Siria, de exemplu.  

Situaţia se poate degrada, mai ales pe fondul unei scăderi în ultimii ani a numărului de copii vaccinaţi 
împotriva unor boli ca poliomielita, rubeola, rujeola, oreion.. 

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi precizaţi ce masuri de prevenţie specifice va lua 
ministerul. Există o monitorizare a stocurilor de vaccinuri astfel încât să fie evitate orice eventuale impedimente 
legate de aprovizionarea cu vaccinuri? În ceea ce  priveşte bolile transmisibile prin sânge, care pot fi asimptomatice 
sau se află într-o fază evolutivă în care nu prezintă o problemă de sănătate, identificarea acestora find posibilă doar în 
urma unor teste serologice, are ministerul capacitatea logistică de a realiza un screening complet, inclusiv teste de 
sânge pentru refugiaţi? În ceea ce priveşte persoanele care suferă de maladii cornice, cum ar fi bolile cardiovasculare, 
diabetul şi cancerul care trebuie să primească un tratament pe termen lung şi costisitor, care sunt soluţiile financiare 
ale ministerului pentru această posibilă nouă povară pentru sistemul de sănătate în ce priveşte finanţarea şi resursele.  

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Ioan Oltean 
 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice  
          

Care este poziţia Ministerului Educaţiei vizavi de sumele cerute de majoritatea instituţiilor de învăţământ 
pentru aşa zisul fond al clasei şi ce măsuri aveţi în vedere pentru a asigura totuşi, gratuitate actului de 

învăţământ 
 

Domnule Ministru, 
 
Oare am uitat,  sau ne facem că uităm că Legea învăţământului stpiluează clar faptul că elevii beneficiează 

de pregătire gratuită iar în această lege nu se specifică nicăieri că părinţii trebuie să asigure dotarea şcolilor, să 
cumpere manuale şcolare, să plătească portatul sau Internetul. 

Totuşi de ani buni, în fiecare an părinţii sunt obligaţi să plătească fondul clasei, fără chitanţe sau facturi, iar 
sumele uriaşe care se învârt la ”negru” la nivel naţional ar trebuie să vă pună pe gânduri. 

Intreţinerea, renovarea,dotarea etc a acestor unităţi de învăţământ nu trebuie să cadă în grija părinţilor ci a 
şcolilor, a Guvernului, a primărilor respectiv Consiliilor judeţene, dar bănuiesc că dumneavoastră cunoaşteţi aceste 
“amănunte”. 

 Vă rog să aveţi amabilitatea să-mi spuneţi  este poziţia Ministerului Educaţiei faţă de sumele cerute de 
majoritatea instituţiilor de învăţământ pentru aşa zisul fond al clasei şi ce măsuri aveţi în vedere, pentru a asigura 
totuşi, gratuitate actului de învăţământ. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 
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Adresată doamnei Graţiela Leocardia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

         
Împădurirea României 

 
 
Doamnă Ministru, 
 
 În România, gestionarea fondului forestier reprezintă o problemă aflată de mai mulţi ani pe agenda publică.  
În ceea ce priveşte defrişările ilegale, raportul de audit al Curţii de Conturi privind „Situaţia patrimonială a 

fondului forestier din România, în perioada 1990-2012” indică un volum total al tăierilor ilegale de 80 de milioane de 
metri cubi de lemn, de pe 366.000 hectare, estimat la 5 miliarde de euro. 

Doamnă ministru, având în vedere gravitatea impactului produs de aceste defrişări, vă rog să îmi comunicaţi 
ce sume au fost alocate pentru fondul forestier, pentru ce suprafeţe şi care este stadiul actual al lucrărilor de 
regenerare. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Când estimaţi că fermierii afectaţi de  seceta din  acest an vor primi primul avans promis,  pentru a nu 

compormite campania de toamna 
 
  
Domnule Ministru,  
 
Ministerul Agriculturii, prin vocea dumneavoastră, a adus veşti bune pentru fermierii loviţi de secetă. Dar 

totul s-a rezumat pâna acum, doar la veşti bune. Vestea bună este că şi Comisia Europeană a permis Guvernului să le 
acorde despăgubiri agriculturilor cu pierderi substanţiale din cauza climei, dar cred sincer , că ar trebui să faceţi 
urgent o evaluare şi să daţi posibilitatea acestora să îşi lucreze pământul. 

In judeţul Călăraşi peste 14.000 de hectare au fost afectate de secetă, culturi de soia, porumb şi floarea 
soarelui, iar fermierii aşteaptă ca aceste sume să ajungă le ei mai devreme, nu la sfârşitul anului, aşa cum s-a 
întâmplat în 2014. Dacă aceşti bani ajung târziu campania de toamnă va fi afectată, iar în pierdere vor fi tot fermierii, 
care sunt nemulţumiţi de bâlbâielile legislative şi de birocraţia exagerată. 

 Vă rog să aveţi amabilitatea să-mi spuneţi  când estimaţi că sumele promise vor ajunge la fermierii afectaţi 
de secetă. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

 
Deputat 

Vasile Iliuţă 
 

*** 
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Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei  Publice 

    domnului Doru Ciocan, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice 

  
Soluţiile propuse de A.N.R.S.C. pentru echitatede tratament a cetăţenilor în acordarea subvenţiilor pentru 

agentul termic 
 

 
Domnule Ministru, 
 
În ultimii ani numărul locuinţelor care s-au debranşat de la utilizarea agentului termic în sistem centralizat a 

crescut, ajungându-se chiar la situaţii în unele oraşe au renunţat total la susţinerea acestuia, din cauza lipsei 
investiţiilor, a preţurilor mari şi a calităţii serviciilor. În Municipiul Suceava aproximativ jumătate dintre cetăţeni 
beneficiază de agentul termic furnizat în sistem centralizat, iar ceilalţi cetăţeni utilizează sisteme de încălzire bazate 
pe centrale de apartament. Recent, la nivelul Municipiului Suceava, a fost selectat un nou operator de transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice, Thermonet, care va furniza atât apa caldă, cât şi agentul termic la tarife 
majorate cu aproape 50 lei mai mari per gigacalorie faţă de anul 2014.  Având în vedere nivelul redus al veniturilor 
cetăţenilor suceveni, precum şi necesitate susţinerii unei subvenţii care să facă facturile 
suportabile/sustenabile/plătibile de către cetăţeni, care să nu mai genereze restanţe greu de onorat, vă rog să aduceţi 
următoarele precizări: 

‐ în condiţiile în care, prin impozite şi taxe, toţi locuitorii contribuie la bugetul local, în mod nediscriminat, 
ce soluţii propune A.N.R.S.C. pentru acordarea nediscriminată a subvenţiilor pentru încălzire şi pentru cetăţenii care 
nu sunt conectaţi la sistemul centralizat? 

‐ în urmă cu  mai bine de doi ani de zile Guvernul lansase discuţii pe tema unei „ţintiri”  a subvenţiilor 
către persoanele cu venituri reale reduse. În ce stadiu se află această propunere şi care ar fi modalitatea de 
operaţionalizare? 

‐ în condiţiile în care nu toate familiile au posibilităţi materiale pentru a susţine debranşarea de la sistemul 
centralizat (achiziţia unei centrale de apartament şi înlocuirea instalaţiilor), ce soluţii anticipaţi pentru eficientizarea 
sistemul centralizat de furnizare a apei calde şi a agentului termic, care, teoretic, ar trebui să fie mai ieftin decât cel 
produs printr-o centrală de apartament? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei  Publice 
  

Echilibrarea bugetelor locale pentru administraţiile locale din Vrancea 
 
Doamnă Ministru, 
Din cauza lipsei investiţiilor publice şi a marilor investitori, Judeţul Vrancea este de foarte mulţi ani în topul 

negativ al judeţelor sărace, motiv pentru care resursele financiare locale nu ajung nici pentru acoperirea cheltuielilor 
curente ale unor localităţi. După cum bine cunoaşteţi, în anul 2014 Comuna Năruja a cerut insolvenţa pentru că a 
„îndrăznit” să realizeze o investiţie publică locală. Chiar dacă Guvernul a mimat în nenumărate rânduri că sprijină 
bugetele locale, sumele transferate din bugetul de stat sunt distribuite exclusiv pe criterii de apartenenţă politică a 
primarului sau a majorităţii din consiliile locale sau distribuite fără a se ţine cont de numărul de locuitori şi suprafaţa 
localităţilor, altfel spus de necesităţile reale ale comunităţilor locale. S-a ajuns astfel, ca în anul 2015 un număr de 
aproape 27 administraţii locale să se apropie de situaţia nedorită a falimentului financiar. În condiţiile în care nici 
măcar banii pentru cofinanţare proiectelor cu finanţare europeană nu sunt asiguraţi, fie de la Guvern, dar mai ales de 
la Consiliul Judeţean Vrancea, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
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- cum intenţionaţi să rezolvaţi criza de finanţare a administraţiilor locale din Judeţul Vrancea şi dacă aveţi 
în vedere modificarea legislaţiei care a creat aceste dezechilibre majore la nivelul administraţiilor publice locale? 

- vă rog să-mi puneţi la dispoziţie o situaţie a finanţărilor alocate de la bugetul de stat către administraţiile 
publice locale din Judeţul Vrancea în anii 2014-2015. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
  

Situaţia în care se află copiii şi tinerii cu cerinţe  educaţionale speciale din judeţul Timiş 
 
 Doamnă Ministru, 
 

În judeţul Timiş în prezent sunt peste 750 de copii cu deficienţe (afecţiuni incurabile ca tetraplegie, 
hipoacuzie, ADHD şi altele). Cea mai gravă problemă este în municipiul Timişoara, unde peste 500 de copii şi 
tinerii cu vârsta de până la 26 ani nu beneficiază de alocaţie de hrană şi de bani pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, 
materiale igienico-sanitare,rechizite, manuale, transport şi materiale cultural-sportive, care li se cuvin de drept. În 
conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004, Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată şi a Legii nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale,cu modificările şi completările ulterioare, luând în 
considerare prevederile art. 51, copiii şi tinerii care au cerinţe educaţionale speciale (CES) şi care sunt înscrişi într-o 
formă de învăţământ au aceste drepturi în cuantumul stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 904 din 2014, intrată în 
vigoare din 21 octombrie 2014. Este vorba de alocaţia de hrană de 12 lei pe zi pentru copiii de până în trei ani şi de 
16,6 lei pe zi, pentru cei peste această vârstă, limita superioară fiind de 26 de ani.Totodată, aceştia beneficiază de 
bani pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, transport, materiale cultural-
sportive: 366 de lei pe an pentru antepreşcolari, 498 de lei pe an pentru cei cu vârsta de până la şapte ani inclusiv, 
611 lei pe an pentru cei de până la 14 ani, 754 de lei pe an, până la majorat şi 844 de lei pe an până la 26 de ani. Mai 
mulţi părinţi au solicitat aceste drepturi, însă, din păcate sunt plimbaţi de la o instituţie la alta, în încercarea lor de a 
beneficia de un drept legal pentru copii şi tineri care au cerinţe educaţionale speciale. 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, doamnă ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care 
dumneavoastră şi ministerul pe care îl conduceţi le veţi întreprinde pentru deblocarea şi rezolvarea acestei grave 
situaţii. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor  Europene 

                     
România, cu doar patru luni înainte de a pierde definitiv fonduri UE de cel puţin 7 miliarde de euro 

 
Domnule Ministru, 
 
Cu patru luni înainte de închiderea exercitiului financiar 2007 – 2013, România este abia la jumătatea 

drumului – a luat de la Bruxelles doar 9,9 miliarde de euro fonduri structurale, dintr-un total pus la dispoziţie de UE 
de 19 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o rată de absorbţie de 52%.Până la finele lui august, România a trimis cereri 
de rambursare de 10,7 miliarde de euro, ceea ce arată că avem facturi doar pentru aceste sume şi este puţin probabil  
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ca, în patru luni, să mai putem cheltui mare lucru pentru a pretinde să ni se ramburseze sume substanţiale. În luna 
august, României i-au fost rambursate 146 de milioane de euro, adică 0,7% din întreaga sumă pusă la dispoziţie de 
Uniunea Europeană în exerciţiul financiar 2007 – 2013. Şi a transmis spre decontare facturi de doar 137 de milioane 
de euro, ceea ce înseamnă că, de fapt, proiectele sunt blocate.  

De la începutul anului şi până la finalul lui iulie 2015, bugetul statului a cheltuit cu programe în care sunt 
implicaţi banii UE 7,5 mld. lei, în creştere cu 33% faţă de anul trecut (plus 1,8 miliarde de lei). De asemenea, bugetul 
consolidat a primit, în primele şapte luni din an, de la Bruxelles rambursări de 5,2 miliarde de lei, în creştere cu 1,8 
miliarde de lei (un plus de 52%), ceea ce arată că, dacă bugetul cheltuieşte, şi primeşte mai mulţi bani. 

Guvernul Ponta s-a laudat cu un excedent bugetar record, în primele şapte luni, de 1% din PIB. Guvernul 
Ponta a redus investiţiile din buget de la 4,2% cât erau în 2011 la 3,3% din PIB în 2012, 2,9% din PIB în 2013 şi 
2,5% în 2014. În plus, în anul 2015, investiţiile statului din buget sunt la un nivelul cel mai scăzut din ultimii 10 ani.  

Suntem deja la mijlocul lunii septembrie 2015, şi practic, în condiţiile date  este imposibil să se mai ajungă 
în decembrie la absorbţia a 80% din fonduri, aşa cum a promis Guvernul Ponta. Acest lucru se va vedea în starea 
drumurilor, a infrastructurii de apă, în micile afaceri. Pentru o ţară ca România, 7-8 mld. euro în investiţii, bani pe 
cale să se piardă, ar fi însemnat enorm. Situaţia prezentă va reflecta în viitor în potenţialul de creştere economică, 
mult diminuat prin neefectuarea investiţiilor. La final de exerciţiu financiar nu mai există forţa pentru a schimba 
major lucrurile. Efortul pe care bugetul ar fi trebuit să-l facă anul acesta cheltuind în proiecte cu fonduri europene şi 
aşteptând apoi rambursările nu a fost pe măsura nevoilor şi, oricum, s-ar fi putut dovedi tardiv pentru că proiectele în 
care sunt implicaţi şi banii statului, şi banii UE sunt proiecte majore de investiţii. Acum statul, prin instituţiile pe care 
le coordonează, este în pericol să piardă miliarde de euro: 1,8 miliarde de euro de la proiectele de infrastructură şi 
autostrăzi sau 2,2 miliarde de euro de la proiectele de mediu. 

Având în vedere situaţia dezastruoasă în care ne aflăm la final de exerciţiu financiar şi ţinînd cont de faptul 
că nu mai există forţă pentru a schimba major lucrurile, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi punctul 
dumneavoastră de vedere, precum şi care sunt motivele  concrete pentru care România se află în această stare. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Istoria locală a comunităţii 
 

Stimate domnule Ministru, 
Avem foarte mulţi elevi care deşi merg la şcoală şi învaţă istoria ţării, conform programei şcolare, nu 

cunosc istoria zonei unde s-au născut şi locuiesc. Având în vedere această lipsă de cultură, dar şi pentru promovarea 
comunităţilor locale vă rog să-mi comunicaţi dacă aveţi în vedere introducerea în programa şcolară a unei noi 
materii obligatorii, care să abordeze tradiţia locului sau a zonei unde se află instituţia de învăţământ respectivă? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
  

Statistici salarizare personal bugetar 
 
 Stimate doamnă Ministru, 
 
 Având în vedere că Legea salarizării unitare la care lucraţi trebuie să prezinte alături şi impactul 

bugetar al noilor prevederi, prin urmare, să plece de la situaţia actuală a alocărilor pentru personalul bugetar în 
România, vă rog să îmi prezentaţi următoarele statistici: 

- Care este numărul total al personalului bugetar din România în anul 2015 pe categorii de ocupaţii şi 
încadrări? 

- Care sunt nivelurile anvelopelor salariale prevăzute în acest an în buget pentru fiecare dintre aceste 
categorii? 

- Care au fost sumele efectiv cheltuite până acum din aceste alocări?  
 Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 
Adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul delegat pentru Dialog Social 

        
Oficiu de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor  Colective de Muncă 

 
 Stimate  domnule Ministru, 
 
 La începutul anului 2015 aţi susţinut că unul din obiectivele şi priorităţile dumneavoastră îl 

reprezintă operaţionalizarea Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă 
MMFPSPV. 

 Vă rog să-mi comunicaţi demersurile făcute în acest sens de către dumneavoastră în calitate de 
ministru delegat pentru Dialog Social? 

 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Cuantumul despăgubirilor pentru agricultorii din judeţul Iaşi 
 
Stimate Domnule Ministru, 
   
Vă rog să îmi comunicaţi care este valoarea estimată a despăgubirilor pentru culturile afectate de secetă, 

acordate de ministerul pe care îl conduceţi pentru agricultorii din judeţul Iaşi. De asemenea, aş dori să precizaţi cum 
este repartizată această sumă, în funcţie de forma de profilul beneficiarilor (firme sau persoane fizice).  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Problemele legate de programul „Cornul şi laptele” în judeţul Iaşi 
 
Stimate Domnule Ministru,  
  
La începutul acestui an şcolar peste 30.000de elevi nu primesc cornuri şi laptele, conform prevederilor 

legale. Această situaţie se întâlneşte şi în alte judeţe. Vă rog să îmi comunicaţi dacă ministerul pe care îl conduceţi 
urmăreşte situaţia derulării acestui program în toate judeţele şi care sunt măsurile pe care le luaţi pentru a vă asigura 
că autorităţile locale fac la timp demersurile necesare pentru a asigura tutror elevilor din România  accesul la 
programul „cornul şi laptele”.  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor 

 
Montarea de bariere al trecerile la nivel cu calea ferată din judeţul Iaşi 

 
Stimate Domnule Ministru, 
   
Având în vedere creşterea numărului de accidente la trecerile la nivel cu calea ferată în judeţul Iaşi, vă rog 

să îmi comunicaţi dacă sunt prevăzute investiţii ale CFR în această privinţă în perioada următoare şi care sunt 
locaţiile avute în vedere. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia persoanelor - adulţi şi copii - diagnosticate cu autism la nivelul judeţului Suceava 
 

Conform datelor statistice pentru ţara noastră specialiştii estimează că există cel puţin 15.000  de persoane 
diagnosticate cu autism.  

Pentru a putea vorbi despre o rată în creştere în ceea ce priveşte recuperarea persoanelor cu autism – copii şi 
adulţi, acesta necesită intervenţia unor specialişti bine pregătiţi, o intervenţie începută de timpuriu, susţinută constant 
şi pe termen îndelungat. În acest serns, autismul cere intervenţia unor echipe formate din psiholog, psihoterapeut, 
logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi în ce măsură pot copiii 
autişti din România să beneficieze de asemenea intervenţii care să le poată schimba într-adevăr viaţa. De asemenea, 
vă rog, să-mi comunicaţi, numărul adulţilor cât şi copiilor, diagnosticaţi cu autism care sunt înregistraţi oficial la 
nivelul judeţului Suceava şi câţi dintre aceştia sunt înscrişi în astfel de programe de recuperare. 

Vă mulţumesc şi vă asigur de întreaga mea consideraţie. 
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Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Alexandru Băişanu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Situaţia tinerilor instituţionalizaţi după ieşirea lor din centrele de plasament 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
După cum probabil ştiţi, tinerii instituţionalizaţi, din momentul părăsirii centrelor de plasament, se 

confruntă cu probleme deosebite în nevoia de a se integra în societate. 
În aceste condiţii vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicaţi strategia ministerului pe care-l conduceţi în 

legătură cu integrarea socială a acestor tineri care provin din astfel de centre. 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Alexandru Băişanu 
 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
 

Cazurile de violenţă produse în şcoli pe raza judeţului Suceava 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
După cum bine ştiţi, violenţa în şcoală pleacă de la un deficit de comunicare, fie că vorbim despre violenţa 

între elevi, a elevilor împotriva profesorilor sau a unor persoane din afara şcolilor, atât asupra elevilor cât şi asupra 
profesorilor. Acest fenomen, care se petrece, din păcate, în foarte multe instituţii şcolare, la nivelul întregii ţării, 
tinde să ia amploare.   

Cu toţii ne dorim ca elevii să înveţe să aibă încredere să comunice deschis atunci când se confruntă cu 
ameninţări sau violenţe, să aibă posibilitatea de a-şi însuşi un comportament corect, de a şi-l asuma, de a fi 
responsabili, dar şi să beneficieze atât de securitate afectivă cât şi de securitate fizică în cadrul instituţiilor de 
învăţământ.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicit, domnule ministru, să-mi precizaţi care este situaţia 
cazurilor de violenţă produse în şcoli în anul 2015, atât în mediul rural cât şi în cel urban, pe raza judeţului Suceava 
şi care sunt măsurile de prevenire luate pentru ca rata acestor incidente să fie drastic diminuată sau chiar eradicată. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Alexandru Băişanu 

*** 


