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

 (februarie - iunie) 
 
 
 

În prima sesiune parlamentară a anului 2014 (februarie - iunie), la Camera 
Deputaţilor au fost dezbătute 245 proiecte de legi, din totalul de 840 proiecte aflate în 
procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea 84 proiecte de legi au făcut parte din 
Programul legislativ prioritar al Guvernului. 

Din totalul de 245 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în 
această sesiune, pentru 182 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
35 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor şi 8 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 245 
proiecte de legi, din care 73 au fost adoptate şi 96 respinse. De asemenea, au fost adoptate 33 
Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 30 Hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 30 iunie 2014, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 
627 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 184 înscrise pe ordinea de zi a plenului 
Camerei, şi 420 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie 2014, la 
Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1785  întrebări adresate membrilor 
executivului, de un număr de 187 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 
de 1138, reprezentând 63,75% din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 488, de un 
număr de 110 deputaţi din care la  350 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 71,72%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 
acestora a fost de 2359, desfăşurate pe parcursul a 17 şedinţe, de un număr de 250 deputaţi. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea  februarie - iunie 2014, au fost depuse următoarele 8 
moţiuni simple:  

1. Îmbogăţirea baronilor PSD-PNL sau reţeta teleînzăpezirii marca Ponta - s-a restituit 
în orginal iniţiatorilor; 

2. Îmbogăţirea baronilor PSD-PNL sau reţeta teleînzăpezirii marca Ponta – respinsă; 
3. O reformă a administraţiei fără consens nu are succes! Abandonaţi descentralizarea 

neconstituţională – nu a fost luată în considerare; 
4. O reformă a administraţiei fără consens nu are succes!- nu a fost luată în considerare 

ca urmare a retragerii a 7 semnături; 
5. Sectorul energetic ruinat de mafia PSD-istă – respinsă; 
6. O reformă a administraţiei fără consens nu are succes! -  s-a restituit în orginal 

iniţiatorilor; 
7.Guvernul Ponta 3 ameninţă viaţa pacienţilor: amână lista de  medicamente 

compensate – respinsă; 
8. O reformă a administraţiei fără consens nu are succes! – respinsă. 
 Şi o moţiune de cenzură: Opriţi Guvernul Ponta 3 – Guvernul corupţiei, demagogiei şi 

minciunii! - respinsă. 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
 (Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2014) 

 

 
Cele 245 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                           94 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
   42  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    45  proiecte de legi  
                          151 propuneri legislative 
 
 
    
    * În anul 2014 au fost promulgate 86 legi, dintre care 13 din iniţiativele legislative adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2013. 
 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 840  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 347

1) Dezbătute 
                           din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                         182   

245

– votate  245
             din care: - înaintate la Senat      40 
                            - în procedura de promulgare 36 
                            - promulgate* 73 
                            - respinse definitiv 96 
– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 627
a) pe ordinea de zi 184
b) la comisii  420
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

10

3) Desesizări 2
4) Retrase de iniţiatori 1



 3 
 
 

 
 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 
 
 

40

36

73

96

40 - înaintate la Senat

36 - în procedura de promulgare

73 - promulgate

96 - respinse definitiv
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
  în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 
 
 

42

7

45

151

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

7 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

45 - proiecte de legi

151 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
  în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 
 
 

420

13

184

10

184 - pe ordinea de zi

420 - la comisii

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

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

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice  
 
                                              (PL – x 403/2013) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Camera Deputaţilor din 7 

aprilie  2014 
 

2. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa 
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme 
 
                                               (Pl – x 226/2011) 

Legea nr.9/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.156 din 4 martie 2014 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii   

                                               (PL – x 500/2013) 

Legea nr.8/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.156 din 4 martie 2014 

4. Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitatea 
de împrumut de tip preventiv între Uniunea 
Europeană, în calitate de Împrumutător şi România, 
în calitate de Împrumutat şi Banca Naţională a 
României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, 
semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la 
Luxemburg la 19 noiembrie 2013 şi a 
Memorandumului de înţelegere între Uniunea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 
noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 
 
                                              (PL – x 657/2013) 

Legea nr.31/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.267 din 11 aprilie 2014 
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5.  Lege pentru ratificarea Acordului Intern între 
reprezentanţii guvernelor statelor membre ale 
Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind 
finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-
2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-
UE şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru 
ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică 
partea a patra din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 
2013 
 
 (PL – x 659/2013) 

Legea nr.31/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.267 din 11 aprilie 2014 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele 
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 

 (PL – x 426/2013) 

Legea nr.25/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.205 din 24 martie 2014 

7.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor 
personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum 
și unele măsuri fiscal-bugetare 
 
                                               (PL – x 85/2013) 

Legea nr.85/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.255 din 8 aprilie 2014 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări 
referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de 
participare JEREMIE 
                                               (PL – x 18/2014) 

Legea nr.41/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.275 din 15 aprilie 2014 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul 
Energetic Hunedoara "-S.A. 
 

(PL – x 17/2014) 

Legea nr.44/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.275 din 15 aprilie 2014 

10.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizare fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană" 
    (PL – x 70/2014) 

Legea nr.47/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.273 din 14 aprilie 2014 
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11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului 
financiar necesar punerii în aplicare a Acordului 
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind implementarea programului de 
asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane 
de euro acordat de România Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a 
protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 
23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol 
adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 
2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 

 
  (PL – x 64/2014)  

Legea nr.56/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.330 din 7 mai 2014 

12. Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile 
naţionale directe complementare în sezonul zootehnic 
 

                                                (PL – x 47/2014) 

Legea nr.48/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.301 din 24 aprilie 2014    

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea 
unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a instrumentelor structurale 

   
(PL – x 84/2014) 

La Senat 
din 25 martie 2014 

14.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau  deţin direct sau indirect o 
participaţie majoritară 
(Reexaminare la cererea Preşedintelui României) 
 
                                              (PL – x 353/2013) 

Legea nr. 47/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.301 din 24 aprilie 2014    

15. Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului, precum şi 
pentru stabilirea altor măsuri 
 

   
(PL – x 98/2014) 

Legea nr.65/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.355 din 14 mai 2014 

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare 

(PL – x 354/2013) 

Legea nr.69/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.355 din 14 mai 2014 

17.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri 
bugetare 
   (PL – x 87/2014) 

 Legea nr.70/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.368 din 20 mai 2014      
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18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă 
 
Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
 
                                              (PL – x 382/2013)  

Legea nr.61/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.327 din 6 mai 2014      

19. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/1999 privind scutirea la plata taxei 
de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de 
întârziere aferente 
 
   (PL – x 365/1999)  

    Legea nr.66/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.391 din 27 mai 2014      

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului 
Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă 
al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii 
financiare de către Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării la organismele 
internaţionale 
 
                                              (PL – x 99/2014)  
  

    Legea nr.84/2014 
   Monitorul Oficial, Partea I 
nr.469 din 26 iunie 2014 

 

21.  Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată 
de autorităţile române la Bucureşti, la 5 martie 
2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor 
Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 26 
martie 2014 

   
(PL – x 264/2014)  

La promulgare 
din 20 iunie 2014         
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22.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
precum şi din Legea nr.290/2003 privind acordarea 
de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord 
şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile 
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10  februarie 
1947 
 

(PL – x 185/2014)  

La promulgare 
din 26 iunie 2014         

23.  Lege  pentru scutirea de la plată a unor debite ale 
persoanelor provenite din sistemul de asigurări 
sociale al agricultorilor către bugetul de stat  
                                                
                                              (PL – x 166/2014)  

La promulgare 
din 30 iunie 2014       

24. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 
din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 
  

(PL – x 241/2014)  

La promulgare 
din 26 iunie 2014         

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

 

1. Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie  
   

(PL – x 428/2013) 

Legea nr.21/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.188 din 17 martie 2014 
2. Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul Penal 
 
                                                (PL – x 12/2014) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Senat din 19 martie  2014 

 
3. Lege privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului 
(Reexaminare, la cererea Preşedintelui României) 

 (PL – x 579/2013) 

Legea nr.17/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.178 din 12 martie 2014 
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4.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2008 pentru schimbarea titularului 
dreptului de administrare a unor imobile şi pentru 
luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei 
juridice a acestora 
 
                                              (PL – x 289/2008) 

Legea nr.24/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.205 din 24 martie 2014 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului 
 
                                               (Pl – x 569/2013) 

La Senat 
din 25 februarie 2014       

6.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului 
 
                                               (Pl – x 578/2013) 

La Senat 
din 25 februarie 2014       

7.  Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de 
parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi 
statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles, la 27 iunie 2012 
 
                                                  (PL – x 7/2014) 

Legea nr.58/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.356 din 15 mai 2014  

8. Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi 
cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale 
membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 
 
    (PL – x 8/2014) 

Legea nr. 57/2014 
la Monitorul Oficial 

 

9. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de 
parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi 
statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 
11 iulie 2012 
     (PL – x 9/2014) 

Legea nr. 59/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.335 din 8 mai 2014 

10. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de 
parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi 
Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 
30 aprilie 2013 
 
 (PL – x 10/2014) 

Legea nr. 60/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.331 din 7 mai 2014  

11. Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul 
Europei privind Oficiul Consiliului Europei în 
domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti  la 15 
octombrie 2013 

  (PL – x 2/2014) 

Legea nr. 33/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.234 din 2 aprilie 2014 
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12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului  
(Se comunica respingerea propunerii legislative) 
 

  (PL – x 14/2014) 

La Senat 
din 11 martie 2014         

13.  Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe 
judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea 
(Se comunică respingerea proiectului) 
 
                                                (PL – x 33/2014) 

La Senat 
din 8 aprilie 2014          

14.   Lege pentru modificarea alin.(1) al art.29 din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 
                                              (PL – x 607/2013) 

         Legea nr.68/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.352 din 13 mai 2014 

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaţional de copii, 
adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care 
România a aderat prin Legea nr.100/1992 
 
                                              (PL – x 671/2013) 

      Legea nr.63/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.352 din 13 mai 2014 

16. Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă 
 
   (PL – x 90/2014) 
 

Legea nr.63/2014 
l Monitorul Oficial Partea I 
nr.466 din 25 iunie 2014 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea 
unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 
 
  (PL – x 124/2014) 

La Senat 
din 15 aprilie 2014         

18. Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat 
în România 
 
                                                (PL – x 76/2014) 

Legea nr.78/2014 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.469 din 26 iunie 2014 

19. Lege  privind parteneriatul public-privat 
 
(Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României) 
                                              (PL – x 457/2013) 

La promulgare 
din 21 iunie 2014 
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20. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe 
 

(PL – x 279/2014) 

La promulgare 
din 20 iunie 2014 

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

 (PL – x 118/2014) 

La promulgare 
din 26 iunie 2014 

22. Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi 
serviciile funerare 
 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 
                                              (PL – x 592/2009) 

 

La promulgare 
din 30 iunie 2014    

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

 

 

1. Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din 
Legea  Educaţiei Naţionale nr. 1/2011      
         
                                               (Pl – x 447/2013) 

La Senat 
din 4 februarue 2014 

2. Lege pentru modificarea art. 86 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002  
 
                                              (PL – x 577/2013) 

La promulgare 
din 16 iunie 2014 

3. Propunerea legislativă privind practica elevilor şi 
studenţilor  
 
                                               (Pl – x 538/2013) 

La Senat 
din 11 februarue 2014 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziunii şi Societăţii 
Române de Televiziune 
                                              (PL – x 655/2013) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Camera Deputaţilor din 26 

mai 2014 
 

5. 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 
 
                                                  (PL – x 1/2014) 

La Senat 
din 25 februarue 2014 
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6. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii 
privind schimburile educaţionale şi academice 
administrate de Comisia Fulbright româno-
americană, semnat la Washington la 22 octombrie 
2013 
 
                                                  (PL – x 3/2014) 

          Legea nr. 50/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.307 din 25 aprilie 2014 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
 
                                               (Pl – x 566/2013) 

La Senat 
din 10 martie 2014         

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educaţiei 
Naţionale 
 

(Pl – x 568/2013) 

 La Senat 
din 10 martie 2014         

9.  Propunere legislativă privind sprijinirea şi orientarea 
elevilor în carieră 
 

(Pl – x 570/2013) 

La Senat 
din 10 martie 2014         

10.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
 

(Pl – x 571/2013) 

La Senat 
din 10 martie 2014         

11.  Lege pentru completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002 
 
                                               (Pl – x 658/2013) 

La promulgare 
din 10 martie 2014         

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
 
      (Pl – x 38/2014) 

 La Senat 
din 25 iunie 2014          

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură 

(PL – x 391/2013) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Camera Deputaţilor din 23 

iunie 2014 
 

14.  Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din 
Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune 
 

(PL – x 35/2014) 

La Senat 
din 1 aprilie 2014          

15. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul educaţiei şi cercetării 
 

(Reexaminare la cererea Preşedintelui României) 
 
     (PL – x 522/2010) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Senat din 15 aprilie 2014 
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16.  Propunere legislativă  pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului 
 

(Pl – x 34/2014) 

La Senat 
din 15 aprilie 2014         

17. Propunere legislativă pentru completarea articolului 
58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei 
Naţionale 
 
    (Pl – x 15/2014) 

La Senat 
din 15 aprilie 2014         

18.  Lege privind declararea zilei de 23 aprilie drept Ziua 
Cărţii  

    (PL – x 524/2013) 

Legea nr.81/2014 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

469 din 26 iunie 2014 
19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
  (Pl – x 159/2014) 

La Senat 
din 28 mai 2014           

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011  
 
                                              (PL – x 160/2014) 

La Senat 
din 28 mai 2014           

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2014 privind modificarea 
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

   
(PL – x 179/2014) 

La Senat 
din 28 mai 2014           

22. Lege privind declararea zilei de 11 octombrie ca Ziua 
Şcolii Ardelene 

 (PL – x 525/2013) 

La promulgare 
din 16 iunie 2014 

23. Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului  nr.69/2000  
 
                                               (PL – x 724/2011) 

La promulgare 
din 16 iunie 2014 

24. Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale  
   (Pl – x 180/2014) 

La Senat 
din 2 iunie 2014           

25. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011  

(Pl – x 181/2014) 

La Senat 
din 2 iunie 2014           

26. Proiectul de Lege pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

   
(PL – x 125/2014) 

La Senat 
din 3 iunie 2014           

27. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 
356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 
 
(Se comunică respingerea proiectului) 
   (Pl – x 222/2014) 

La Senat 
din 11 iunie 2014          
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 D. Domeniul drepturile omului, culte, 
problemele minorităţilor naţionale  şi 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 

1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Consiliului 
Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii 

 
                                              (Pl  – x 423/2013) 

la Senat  
din 4 februarie 2014 

2. Lege pentru modificarea şi completarea art. 2 din 
Legea   nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 
decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România  
 

(PL  – x 523/2013)  

Legea nr.14/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.156 din 4 martie 2014 

3. Lege privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari" 
 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 
                                             (PL  – x 238/2013) 

Legea nr.73/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.427 din 11 iunie 2014 

4. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului 
nr.15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la 
Roma  la  4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg 
la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 
2013   
 (PL  – x 265/2014) 

 

la Senat  
din 25 iunie 2014 

 E. Domeniul industrii, servicii, transporturi şi 
infrastructură: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea 
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare Drobeta Turnu – Severin  
 
                                              (PL – x 383/2013) 

Legea nr.12/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.157 din 4 martie 2014 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii tineri  
      
                                              (PL – x 406/2013) 

Legea nr.16/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.161 din 5 martie 2014 

3. Lege pentru aderarea României la Protocolul din 
2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind 
transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, 
adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002                       
 
                                              (PL – x 537/2013) 
  

Legea nr.34/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.272 din 14 aprilie 2014 
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4. Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 
 (PL – x 227/2013) 

Legea nr.23/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.184 din 14 martie 2014 

5. Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 
iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului 
privind transportul aerian între Statele Unite ale 
Americii şi Comunitatea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 
aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 
 
                                                  (PL – x 6/2014) 

Legea nr.39/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.438 din 16 iunie 2014 

6. Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei 
asocieri între Uniunea Europeană şi Statele Membre 
ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe 
de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 
2012 
 
  (PL – x 5/2014) 

Legea nr.46/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

 

7.  Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 
2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia 
MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă, la 
Londra la 13 mai 2008 
 (PL – x 4/2014) 

Legea nr.42/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.295 din 23 aprilie 2014 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule 
 
                                              (PL – x 107/2013) 

Legea nr.37/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.255 din 8 aprilie 2014 

9.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind 
interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora 
utilizate în activitatea feroviară 
 
                                              (PL – x 542/2013) 

Legea nr.38/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.262 din 10 aprilie 2014 

10.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2013 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 
 (PL – x 186/2013) 

Legea nr.40/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.275 din 15 aprilie 2014 
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11. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 
lit.b1)din Ordonanţa 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 
 
  (PL – x 185/2013) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Camera Deputaţilor din 2 

iunie 2014 
 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
                                                (PL – x 88/2014) 

Legea nr.62/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.328 din 6 mai 2014 

13.  Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România -S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia 
Naţională a Drumurilor din Români 
 
                                              (PL – x 119/2014) 

Legea nr.76/2014 
 Monitorul Oficial, Partea I,  
nr. 470 din 26 iunie 2014 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr.238/2004 
 
                                                (PL – x 86/2014) 

Legea nr.79/2014 
 Monitorul Oficial, Partea I 
 nr.468 din 25 iunie 2014 

15.  Lege privind invenţiile de serviciu 
 
                                              (PL – x 508/2013) 

Legea nr.83/2014 
Monitorul Oficial, Partea I,  
nr. 471 din 26 iunie 2014 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil 
 

(PL – x 550/2013) 

La promulgare 
din 21 iunie 2014          

17.  Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 
 
                                              (PL – x 278/2014) 

La promulgare 
din 18 iunie 2014          

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România 
 (PL – x 167/2010) 

 La promulgare 
din 21 iunie 2014          

19.  Lege privind eficienţa energetică      
 

                                           (PL – x 201/2011) 

La promulgare 
din 30 iunie 2014    



 19 
 
 

20.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor 
şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar al statului la Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. 
şi la Societatea Naţională de Transport Gaze 
Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru 
modificarea unor acte normative  
 
                                              (PL – x 184/2014) 

La promulgare 
din 26 iunie 2014          

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor 
şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar al statului la Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. 
şi la Societatea Naţională de Transport Gaze 
Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru 
modificarea unor acte normative  
 
                                              (PL – x 104/2013) 

La promulgare 
din 26 iunie 2014          

22. Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006   
 

(PL – x 463/2013) 

La promulgare 
din 30 iunie 2014         

23. Lege pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 
 serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor 
nr.101/2006 
 
 (Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
  
                                              (PL – x 253/2010) 

 

La promulgare 
din 30 iunie 2014       

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

 

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii  administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I-a nr. 123 din 20 februarie 2007  
 
                                               (Pl – x 422/2013) 

la Senat  
din 4 februarie 2014 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001      
          
                                               (Pl – x 421/2013) 

la Senat  
din 4 februarie 2014  

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative  
           

(PL – x 656/2013) 

la Senat  
din 11 februarie 2014 
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4.  Lege privind modificarea Legii nr.263/2007 privind  
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 


(PL – x 516/2013) 

la Senat  
din 16 iunie 2014 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 
din 2001 a administraţiei publice locale, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 
20 februarie 2007 
 
                                               (Pl – x 654/2013) 

 la Senat  
din 10 martie 2014 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 
din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 
octombrie 2004 

 (Pl – x 653/2013) 

la Senat  
din 10 martie 2014 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect 
 

(PL – x 97/2014) 

Legea nr.64/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.355 din 14 mai 2014      

8.  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 
 (PL – x 126/2014) 
 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Camera Deputaţilor din 23 

iunie 2014 
  

9.  Lege privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A., în domeniul 
public al municipiului Dej și în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj 
 
 (PL – x 598/2013) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la 
Camera Deputaţilor din 23 

iunie  2014 
  

10. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri 
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor 
 

(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.55 din 5 februarie 2014, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136 din 
25.02.2014 ) 
 
                                              (PL – x 245/2013) 

la Promulgare 
din 25 iunie 2014 
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11. Lege pentru modificarea art.31 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii 
 
    (PL – x 519/2013) 

Legea nr.82/2014 
 Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.469 din 26 iunie 2014     

12. Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul 
Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste 
 
                                           (PL – x 124/2012) 

   la Promulgare 
din 16 iunie 2014       

13. Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului 
Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în 
Răcari 
 

(PL – x 182/2014) 

la Senat  
din 2 iunie 2014 

14.  Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi  din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu - Şişeşti” - Staţiunea de 
Cercetare - Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul 
public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului 
Judeţean Brăila  

(PL – x 425/2013) 

   la Promulgare 
din 26 iunie 2014       

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea 
situaţiei juridice a unui imobil şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea 
şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate 
publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat 
 
      (PL – x 39/2014) 

 

   la Promulgare 
din 26 iunie 2014       

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, 
sindicate: 

 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi 
pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat  

 
                                              (PL – x 507/2013) 

Legea nr.18/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.192 din 19 martie 2014 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare 
 
                                              (PL – x 575/2013) 

Legea nr.29/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.205 din 24 martie 2014 
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3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 
                                               (PL – x 66/2014) 

Legea nr.28/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.201 din 21 martie 2014 

4. Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din 
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
 

(PL – x 71/2014) 

Legea nr.67/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 353 din 14 mai 2014 

5.  Lege pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea 
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

   
(PL – x 461/2013) 

Legea nr.55/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 325 din 5 mai 2014 

6. Lege pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
                                              (PL – x 529/2013) 

Legea nr.77/2014 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.470 din 26 iunie 2014 

 

7.  Lege privind  acordarea unei zile lucrătoare libere 
pe an  pentru îngrijirea sănătăţii copilului 
 

(PL – x 576/2013) 

   la Promulgare 
din 16 iunie 2014       

8.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de 
vacanţă 
 
                                              (PL – x 214/2009) 

   la Promulgare 
din 12 iunie 2014          

9.  Lege privind  unele măsuri referitoare la veniturile 
de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice 

(PL – x 528/2013) 

La promulgare 
din 30 iunie 2014          

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  
informaţiei: 

 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în 
România 
 
                                              (PL – x 355/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legea nr.15/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.157 din 4 martie 2014 



 23 
 
 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie:  

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 
privind reglementarea unor măsuri în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate  
 
                                              (PL – x 501/2013) 

Legea nr.11/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 157 din 4 martie 2014 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 
de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum 
şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România 
 
                                              (PL – x 174/2009) 

Legea nr.53/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 301 din 24 aprilie 2014 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile 
sănătăţii şi protecţiei sociale    
 
                                               (PL – x 48/2012) 

la Promulgare 
din 26 iunie 2014 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 

(PL – x 161/2014) 

la Promulgare 
din 26 iunie 2014          

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul sanitar 
  
                                              (PL – x 460/2012) 
 

la Promulgare 
din 26 iunie 2014 

 
 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006   
 
                                              (PL – x 253/2010) 

La promulgare 
din 30 iunie 2014            

2. Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri 
știinţifice 
                                              (PL – x 83/2014) 

Legea nr.43/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.326 din 6 mai 2014 
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3. Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul 
durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și 
semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la 
Convenţia cadru privind protecţia și dezvoltarea 
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 
2003 
 
                                             (PL – x 85/2014)

  

Legea nr.72/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.413 din 4 iunie 2014 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea 
art. II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
 
Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
 
                                              (PL – x 334/2013) 

Legea nr.54/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.327 din 6 mai 2014 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 

   
(PL – x 459/2013) 

La promulgare 
din 16 iunie 2014  

6.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 
 (PL – x 226/2013) 

Legea nr.86/2014 
la Monitorul Oficial 

7. Lege privind măsuri de reglementare a depozitării 
seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de 
depozit pentru acestea 

 (PL – x 164/2014) 

La promulgare 
din  18 iunie 2014          

8. Lege privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice  
 
                                              (PL – x 450/2013) 

La promulgare 
din 30 iunie 2014          

9. Lege pentru completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării "   
 
 (Pl – x 530/2013) 

La promulgare 
din 30 iunie 2014          

10.  Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului 
privind protecţia mediului marin al Mării Negre 
împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de 
pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009  

   
(PL – x 266/2014) 

 

La Senat  
din  25 iunie 2014 
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 K. Domeniul apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională: 

 

 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice  
 
                                              (PL – x 431/2013) 

Legea nr.10/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 157 din 4 martie 2014 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale 
pentru fostele cadre militare active, îndepărtate 
abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 
decembrie 1961 
 
                                              (PL – x 327/2013) 

Legea nr. 27/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 201 din 21 martie 2014 

3. Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu 
arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013, şi 
semnat de România la New York la 3 iunie 2013  
                     
                                               (PL – x 13/2014) 

Legea nr. 32/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 252 din 8 aprilie 2014 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 
Interne, precum şi a altor acte normative 
 
                                               (Pl – x 11/2014) 

La Senat  
din 25 martie 2014 

5.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi 
pentru completarea anexei la Legea nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 
                                              (PL – x 495/2013) 

Legea nr. 51/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 322 din 5 mai 2014 

6. Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat 
a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu 
titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi 
Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi 
administrativ-teritoriale 
 
                                             (PL – x 120/2014) 

Legea nr. 52/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 301 din 24 aprilie 2014 

7.  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013 

(PL – x 113/2014) 
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8.  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate , semnat 
la Bucureşti la 22 octombrie 2013 
 
                                              (PL – x 123/2014) 

Legea nr. 75/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 434 din 13 iunie 2014 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
 
                                               (Pl – x 114/2014) 

   La Senat  
din 15 aprilie 2014       

10. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române 
 
                                              (PL – x 169/2014) 

La promulgare 
din 7 iunie 2014         

11.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă  
 (PL – x 139/2014) 

La promulgare 
din 26 iunie 2014          

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 
privind regimul străinilor în România  
 
                                              (PL – x 116/2014) 
 

La promulgare 
din 26 iunie 2014          

 L. Domeniul politică externă: 
 

 

 -  
 M. Domeniul economic: 

 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, 
pentru modificarea unor acte normative, precum și 
pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie 
 
                                              (PL – x 374/2013) 

Legea nr. 26/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 201 din 21 martie 2014 
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2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent, la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa 
 
                                              (PL – x 503/2013) 
 

Legea nr.49/2014 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 301 din 24 aprilie 2014 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor 
termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea 
unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de 
acţiuni deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" 
-S.A. şi pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. Bucureşti şi a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureș, precum 
şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor 
prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele 
măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -
S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. 
 

 (PL – x 117/2014) 
 

Legea nr.80/2014 
lMonitorul Oficial, Partea I, 
nr. 470 din 26 iunie 2014 
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IV. CENTRALIZATOR 
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 

DE CAMERA DEPUTAŢILOR  
  în prima sesiune ordinară a anului 2014* 

 (februarie - iunie) 
 

  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 24 

B. Domeniul juridic 22 

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

27 

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

 4 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 23 

F. Domeniul administraţie  publică                15 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate 9 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei   1  

I. Domeniul sănătate şi familie 5  

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător                10 

K. Domeniul apărare , ordine publică şi siguranţă  
naţională 

               12 

L. Domeniul politică externă                  - 

M. Domeniul economic 3  

   

 - proiecte de legi/propunere legislative 
adoptate                                                   Total: 

 

155 

 - proiecte de legi/propunere legislative 
respinse definitiv                                      Total: 

 

96 

 
* Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2014                                                                               
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 
 

 
 

1. H.C.D. nr.1/03-02-2014 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 
Camerei Deputaţilor 
 

2. H.C.D. nr.2/04-02-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

3. H.C.D. nr.3/18-02-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
 

4. H.C.D. nr.4/18-02-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi 
a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor 
întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui 
fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE)nr. 
1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului COM (2013) 520 
 

5. H.C.D. nr.5/18-02-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a 
Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690  
 

6. H.C.D. nr.6/25-02-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare 
pentru operaţiunile de plată pe bază de card -COM (2013)550  
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7. H.C.D. nr.7/11-03-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de extindere şi principalele 
provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700 
 

8. H.C.D. nr.8/11-03-2014  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - 
Analiza anuală a creşterii pentru 2014 COM (2013) 800  
 

9. H.C.D. nr.9/11-03-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
 

10. H.C.D. nr.10/11-03-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de deputat 
 

11. H.C.D. nr.11/11-03-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor 
 

12. H.C.D. nr.12/11-03-2014 
HOTĂRÂRE privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor  
 

13. H.C.D. nr.13/18-03-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor  
 

14. H.C.D. nr.14/25-03-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
 

15. H.C.D. nr.15/25-03-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
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16. H.C.D. nr.16/01-04-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri 
constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul "Aer 
curat pentru Europa" - COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor 
poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere - COM (2013)919 şi 
propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici si de modificare a 
Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920 
 

17. H.C.D. nr.17/08-04-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor- Un cadru pentru politica privind clima si energia în 
perioada 2020-2030 - COM (2014)15  
 

18. H.C.D. nr.18/08-04-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
 

19. H.C.D. nr.19/15-04-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor  
 

20. H.C.D. nr.20/27-05-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
 

21. H.C.D. nr.21/27-05-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor: Libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene şi a 
familiilor acestora: cinci acţiuni pentru a produce rezultate notabile - COM(2013) 
837 
 

22. H.C.D. nr.22/27-05-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
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23. H.C.D. nr.23/03-06-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor: Pentru o renaştere industrială europeană -COM (2014) 14 
 

24. H.C.D. nr.24/03-06-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: 
O viziune a pieţei interne a produselor industriale COM (2014) 25 
 

25. H.C.D. nr.25/03-06-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
 

26. H.C.D. nr.26/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat 
 

27. H.C.D. nr.27/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
 

28. H.C.D. nr.28/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
 

29. H.C.D. nr.29/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European 
 şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii COM (2014) 130 
 

30. H.C.D. nr.30/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind participarea Camerei Deputaţilor la bugetul Adunării 
Interparlamentare a Ortodoxiei 
 

31. H.C.D. nr.31/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
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32. H.C.D. nr.32/17-06-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
 

33. H.C.D. nr.33/24-06-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
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VI. HOTĂRÂRI ALE  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

 în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
 

 
1. H.P. nr.1/04-03-2014  

HOTĂRÂRE privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului 
României 
 

2. H.P. nr.2/11-03-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 
 

3. H.P. nr.3/11-03-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru elaborarea propunerii legislative de revizuirea Constituţiei României 
 

4. H.P. nr.4/01-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2014 
 

5. H.P. nr.5/01-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 
18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor şi Senatului 
pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale 
 

6. H.P. nr.6/01-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la 
Adunarea Parlamentară a Mediteranei 
 

7. H.P. nr.7/01-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din 
Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei 
parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona 
comunei Nana, judeţul Călăraşi 
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8. H.P. nr.8/01-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului 
Român al Uniunii Interparlamentare 
 

9. H.P. nr.9/01-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 
 

10. H.P. nr.10/01-04-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa 
  

11. H.P. nr.11/01-04-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.48/2012 
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO " 
 

12. H.P. nr.12/01-04-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru 
integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii 
Moldova 
 

13. H.P. nr.13/01-04-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei 
permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de 
Cooperare din Europa de Sud-Est  
 

14. H.P. nr.14/01-04-2014 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai 
Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară  
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15. H.P. nr.15/01-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.50/2012 
privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de 
Informaţii Externe  
 

16. H.P. nr.16/01-04-2014  
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al 
Societăţii Române de Televiziune 
 

17. H.P. nr.17/15-04-2014  
HOTĂRÂRE pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului  
 

18. H.P. nr.18/16-06-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie  
 

19. H.P. nr.19/16-06-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia 
Elveţiană 
 

20. H.P. nr.20/16-06-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica 
Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) 
  

21. H.P. nr.21/16-06-2014  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a 
revoluţionarilor din decembrie 1989 
 

22. H.P. nr.22/16-06-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a NATO  
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23. H.P. nr.23/16-06-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru 
integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii 
Moldova  
 

24. H.P. nr.24/16-06-2014  
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al 
Societăţii Române de Radiodifuziune  
 

25. H.P. nr.25/16-06-2014  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Televiziune 
 

26. H.P. nr.26/16-06-2014  
HOTĂRÂRE privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui 
membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 

27. H.P. nr.27/16-06-2014  
HOTĂRÂRE pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
României  
 

28. H.P. nr.28/16-06-2014 
HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la 
Curtea de Conturi  
 

29. H.P. nr.29/16-06-2014 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Radiodifuziune  
 

30. H.P. nr.30/25-06-2014  
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 
18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  
LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  GUVERNULUI 

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
 
 
 
 

În şedinţa din data de 29 ianuarie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat  Lista 

priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2014, 

care  cuprinde 116 de proiecte de legi.  

Dintre cele 116 de proiecte,  84 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi 

au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Camera 

Decizională 
Total 

proiecte 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

CD, primă 
Cameră 
sesizată: 

12 

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

 
1 

  0 
0 

- transmise la Senat:               3   
- legi în curs de promulgare:  0 
- legi promulgate:                 8 

 
 
 

CD, Cameră 
Decizională: 

72 

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

 
2 

36 
0

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

1      
0 
3 
2 
28 

TOTAL 
GENERAL: 

84 
 
 

 
 

39
 
 

 45 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
  

                    STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

 

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
 

 
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  
114/2013  

 
L 

128/2013 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea 
şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002, în scopul adaptării sectorului 
audiovizual la evoluţia pieţei din acest domeniu şi 
la evoluţia comportamentului operatorilor 
economici care activează pe această piaţă. 

CD - OZ Plen 

CULT 
  
 
S  - 

Raport depus pe 
17.06.2014  de 
adoptare cu 
amendamente 
admise 

(238/Rs1 /2014) 

2 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
07.04.2014 
 
CD - OZ Plen 
MUN 
 

Raport depus pe 
19.06.2014  de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi respinse 

(351/R /2014) 

3 

PLx 
414/2013  

 
L 

547/2013 
 

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.  
- 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 
 

Raport depus pe 
25.06.2014  de 
adoptare în forma 
prezentată de 
Guvern 

(15/Rc /2014) 
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Nr. 
crt 

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

4 

PLx  
335/2014 

 
L 

14/2014 

Proiect de lege privind economia socială.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Domeniul economiei sociale, a cadrului general 
de organizare şi funcţionare a întreprinderilor 
care desfăşoară activităţi în aceste domeniu. 

S - Adoptat pe 
12.06.2014 

 
CD - ECON,  
IND şi MUN 
pt. raport comun 

TDR: 04.09.2014 

5 

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.  
- 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 

6 

PLx 
458/2012 

 
L 

329/2012 

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

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

S - Adoptat pe 
30.10.2012 

 
CD - BUG  
pt. raport  
 

TDR: 29.11.2012 

7 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale.  
- Caracter: ordinar 
- 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 

8 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.03.2013 

 
CD - BUG, MUN 
şi JUR  
pt. raport comun 
 

 

TDR: 18.04.2013 
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Nr. 
crt 

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

9 

PLx  
16/2014 

 
L 

650/2013 

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

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

S -  Adoptat pe 
03.02.2014 

 
CD -  BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 20.02.2014 

 

10 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 

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

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

S  - Adoptat pe  

17.02.2014 

 

CD - Retrimis pe 
01.04.2014 
BUG 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 08.04.2014 

 

11 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
18.02.2014 

 
CD - BUG şi 
MUN 
pt. raport 

TDR: 04.03.2014 
 

12 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terorism.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- 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 Autorităţii de Supraveghere Financiară 
prin OUG nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.10.2013 

 
CD - BUG şi JUR 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
TDR: 18.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

13 

PLx 
73/2014 

 
L 

9/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 

CD - Retrimis pe 
15.04.2014 
BUG şi MUN 
pt. raport 
suplimentar 

 
 
 
TDR: 22.04.2014 

 

14 

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.  
- 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  

BUG 

 

TDR:19.10.2011 

15 

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.  
- 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 

BUG 

 

TDR:19.10.2011 

 

16 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 

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

BUG 
 

TDR:06.11.2012 

 

17 

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.  
- 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 

BUG 
TDR:06.11.2012 

18 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 

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.  - 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 

BUG 
 

TDR:27.11.2013 
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Nr. 
crt 

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

19 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 

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

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 

 
 
CD – IND 
 pt. raport 
 

 

TDR: 20.06.2012 

 

20 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 

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

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

S - Adoptat pe 
17.11.2010 

 
CD – IND  
 pt. raport  
 

 

TDR: 23.12.2010 

 

 
21 

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.  
- Cameră decizională: CD  

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 

 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 

TDR: 13.02.2013 

22 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere. 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal în vederea aplicării noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor 
rutiere. 

S - Respins  

 pe 14.11.2011 

 

CD – IND și 
TRSP pt. raport  

TDR: 08.12.2011 

23 

PLx 
89/2014 

 
L 

8/2014 
 

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

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

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 

 
CD - IND și JUR 
pt. raport 

TDR: 13.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

24 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole.   
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD    

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

S  - Respins pe  

08.04.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI pt. raport 
comun 

TDR: 30.04.2014 

25 

PLx  
110/2014 

 
L 

531/2013 

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

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

S  -  Respinsă pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP şi 
JUR  pt. raport 

TDR: 20.03.2014 

26 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  
- Cameră decizională: CD 

Se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi 
transpune Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului referitoare la 
apropierea legislaţiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 

 
CD - AGRI şi 
SAN  pt. raport 
comun 

TDR: 29.11.2012 

27 

PLx 
346/2013 

 
L 

303/2013 

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

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

S - Adoptat pe 
17.02.2014 

 
 

CD - AGRI  

pt. raport 
înlocuitor 

TDR: 12.03.2014 

28 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice.  
- Caracter: ordinar 
- 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 

TDR: 17.04.2014 
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Nr. 
crt 

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

29 

PLx 
127/2014 

 
L 

115/2014 

Proiect de lege privind înfiinţarea Regiei Autonome 
“Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia 
Canalului Siret-Bărăgan”, ca persaonă juridică 
de drept public sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii  
Străine prin transferul din patrimoniul 
Administraţiei Naţionale „Apele Române” a 
tuturor bunurilor aferente obiectivului de investiţii 
“Canalului Siret-Bărăgan”,bunuri imobile 
proprietatea publică a statului şi care va 
desfăşura activitate de interes public naţional. 

S  - Adoptat pe 
17.03.2014 

 
CD  - Retrimis pe 
24.06.2014 - 
AGRI şi ADMIN 
pt.raport 
suplimentar 

TDR: 15.09.2014 

30 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România.  
- 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 

31 

PLx  
233/2013 

 
L 

122/2013 

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

Aprobarea Programului privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu 
apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, 
precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu 
resurse turistice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.06.2013 

 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  
 

TDR: 10.09.2013 

32 

PLx  
141/2014 

 
L 

18/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.114/2013 privind 
modificarea titularilor dreptului de administrare a 
unor imobile aflate în domeniul public şi privat al 
statului şi modificarea unor acte normative.  
- Cameră decizională: CD 

Pentru a exprima sintetic obiectul reglementării, 
se propunereformularea titlului,asfel:”Hotărâre 
privind transmiterea unor imobile aflate în 
domeniul public şi privat al statului din 
administarea Regiei Autonome < Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat> în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
respectiv în administrarea Secretariatului de Stat 
pentru Culte”. 
 
 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD  - ADMIN şi 
APAR 

 pt. raport 

 

TDR: 10.04.2014 
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Nr. 
crt 

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

33 

PLx  
126/2014 

 
L 

2/2014 

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

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

 

S  - Adoptat pe 
18.06.2014 

 
CD  - ADMIN 
pt.  raport 
înlocuitor 

 

TDR: 10.04.2014 

 

34 

PLx  
69/2014 

 
L 

698/2013 

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

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

S - Adoptat pe 
18.02.2014 

 
CD - MUN 
pt. raport 

TDR: 04.03.2014 

35 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, 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 – cum ar fi centrele sau 
laboratoarele înfiinţate în cadrul unor universităţi 
sau institute naţionale, schimbarea procedurii de 
evaluare a institutelor, de cercetare-dezvoltare, 
introducerea unui mecanism de finanţare pe trei 
nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 

 
CD - Retrimis pe 
27.03.2012 - INV 

pt. raport 
suplimentar 

 

 

TDR: 10.04.2012 

36 

PLx 
394/2013  

 
L 

299/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea cadrului legal de desfăşurare a 
procesului civil prin adoptarea Codului de 
procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune 
revizuirea legislaţiei în materia taxele judiciare de 
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi 
dinamică a procesului civil, noile garanţii 
procedurale acordate părţilor pentru asigurarean 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

 
CD - JUR 
 pt. raport  
 

TDR: 05.11.2013 
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Nr. 
crt 

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

unui proces echitabil, precum şi acoperirea 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea 
infrastucturii, pregătirea personalului din sistemul 
justiţiei etc. 

37 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  
- Caracter: ordinar 
- 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 
24.10.2013 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

TDR: 17.03.2014 

38 

PLx 
121/2014 

 
L 

22/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă şi comercială.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în 
materie civilă şi comercială, republicată, având în 
vederea evoluţia reglementărilor  Uniunii 
Europene în acest domeniu. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport 

TDR: 03.04.2014 

39 

PLx 
131/2014 

L 
22/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996. 
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2014 

 
CD – JUR şi 
APAR 

 pt. raport 

TDR: 03.04.2014 
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        IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

        
Nr. 
crt 

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

1 

L 
509/2010 

 
PLx 

522/2010 
 
 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
educaţiei şi cercetării.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Cameră decizională: Senat 

Reorganizarea unor instituţii în domeniu cercetării 
ştiinţifice în domeniul cercetării ştiinţifice, 
stabilirea noilor atribuţii  şi a regulamentului d 
organizarea şi funcţionare a acestora. 

CD - Adoptat pe 
15.04.2014 
 

S  - INV 

TDR: 06.06.2014 

2 

L 
660/2011 

 
PLx  

521/2011 
 

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. 
- Caracter: organic  
- Cameră decizională: Senat  

Modificarea şi completarea OUG 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  - INV  

 
 

Trimis pt. raport 
suplimentar  

3 

L 
415/2011 

 
PLx  

1/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor.  
- Caracter: organic 
- Cameră decizională: Senat  

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare constând în măsuri pentru 
îndeplinirea atribuţiilor CNCFPA. 

CD - Adoptat pe 
17.05.2011 
 

S - MUN 

 

 

Înscris pe ordinea 
de zi. 

 

4 

 
L 

135/2014 
 

PLx 
656/2013 

Proiect de Lege pentru completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative.  
- Cameră decizională: Senat 

Completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012. 

CD  - Adoptat pe 
11.02.2013 
 
S  - ADMIN 

Înscris pe ordinea 
de zi 
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Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
104/2013 

 
L 

52/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în sensul 
reglementării mai stricte a modalităţii de ralizare a 
transportului rutier, contra cost, de mărfuri în 
trafic naţional, cu vehicule rutiere a căror masă 
totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 
tone şi 3,5 tone, a transportului rutier contra cost 
de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe 
scaune, destinate prin construcţie şi echipate pentru 
transportul de persoane, precum şi a transportului 
rutier contra cost de vehicule rutiere defecte sau 
avariate, în scopul prevenirii unor evenimente 
rutiere cu consecinţe extrem de grave. 

S - Adoptată pe 
25.03.2013 

 
CD - Adoptată pe 
24.06.2014 
 

 

 

 

 

 

La promulgare din 
data de 26.06.2014 

 

6 

PLx  
460/2012 

 
L 

352/2012 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
sanitar.  
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sanitar, referitoare la activitatea 
medicală, cât şi la crearea unui cadru legal pentru 
responsabilizarea autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi implicit  a reprezentanţilor 
colectivităţilor locale în conducerea şi coordonarea 
spitalelor publice. 

S - Adoptată  pe 
30.10.2012 

 
CD - Adoptată pe 
24.06.2014 

 

La promulgare din 
data de 26.06.2014 

 

7 

PLx 
457/2013 

 
L 

499/2013 

Lege privind parteneriatul public-privat.   
 Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD     

Se propune abrogarea Legii parteneriatului public-
privat nr.178/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S - Adoptată pe 
10.02.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.06.2014 
 

 

La promulgare din 
data de 21.06.2014 

 

8 
 

PLx 
40/2014 

 
L 

673/2013 

Propunere legislativă privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe 
complementare în sectorul zootehnic.   
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD     

Instituirea unor măsuri referitoare la plăţile 
naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic. 

S - Adoptat pe 
11.02.2014 

 
CD - Respins pe 
25.03.2014 

Respins definitiv 
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Nr. 
crt 

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

9 

PLx  
580/2013 

 
L 

522/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.  
- Caracter: organic 
- Cameră decizională: CD     

Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.12.2013 

 

CD -  Respins pe 
24.06.2014 

Respins definitiv 

10 

PLx 
500/2013 

 
L 

211/2013 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD  

Aprobarea Programului de Garantare a Creditelor 
pentri întreprinderi mici şi mijlocii, concretizat în 
măsuri menite să îmbunătăţească accesul acestora 
la finanţare şi, implicit, să stimuleze mediul de 
afaceri. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 

 
CD - Adoptată pe 
11.02.2013 

 

Legea nr. 8/2014 

11 

PLx  
383/2013 

 
L 

481/2013 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2013 privind declanşarea 
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Declanşarea procedurii insolvenţei la Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-
Turnu Severin, operator strategic al economiei 
naţionale şi furnizor de servicii publice locale, în 
scopul evitării încetării activităţii acesteia şi al 
asigurării protecţiei juridice necesare pentru 
siguranţa în exploatare, având în vedere 
incapacitatea de plată în care se află această regie. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
04.02.2013 

Legea nr. 12/2014 

12 

PLx 
444/2013 

 
L 

26/2014 
 

Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul 
fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 
şi a Protocolului de modificare a Convenţiei 
privind asistenţa administrativă reciprocă în 
domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, 
semnate de partea română la 15 octombrie 2012.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa 
administrativă reciprocă în domeniul fiscal, şi a 
Protocolului de modificare a Convenţiei privind 
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul 
fiscal. 
 

CD - Adoptată pe 
17.12.2013 

 

 

S - Adoptată pe  

17.02.2014 
 

 

Legea nr. 13/2014 
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Nr. 
crt 

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

13 

 
PLx 

579/2013 
 

L 
697/2013 

 

Lege privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare 
a Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării de terenuri agricole situate în 
extravilan de către persoanele fizice, cetăţeni 
români, respectiv, cetăţeni ai unui stat membru al 
Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la 
Acordul privind Spaţiul Economic European 
(ASEE), precum şi apatrizii cu domiciliul în 
România, într-un stat membru al Uniunii Europene 
sau într-un stat care este parte la Acordul privind 
Spaţiul Economic European (ASEE). 

S - Adoptată pe 
11.02.2014 

 
 
 
CD - Adoptată pe 
18.02.2014 

 

Legea nr. 17/2014 

14 

PLx 
507/2013 

 
L 

321/2013 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.  
- Caracter: ordinar 

- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii 
ariei beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o 
persoană fizică autorizată sau întreprinzător titular 
al întreprinderii individuale sau familiale, 
redefinirea caracterului ocazional al activităţilor 
necalificate, posibilitatea minorilor cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 16 ani de a presta asemenea 
activităţi cu acordul părinţilor sau reprezentanţilor 
legali, stabilirea de noi obligaţii în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 

 

CD - Adoptată pe 
11.02.2013 

Legea nr. 18/2014 

15 

PLx  
227/2013 

 
L 

222/2013 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul stabilirii, astfel cum rezultă din 
cuprinsul Notei de fundamentare, a unor măsuri 
pentru menţinerea predictibilităţii cadrului 
legislativ privind promovarea energiei electrice 
produsă de surse regenerabile de energie.  

S - Adoptată pe 
10.02.2013 

 
 
CD -  Adoptată pe 
11.02.2013 

Legea nr. 23/2014 
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Nr. 
crt 

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

16 

PLx  
426/2013 

 
L 

486/2013 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internationale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

S - Adoptată pe 
29.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
25.02.2014 
 

Legea nr. 25/2014 

17 

PLx  
374/2013 

 
L 

296/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea prin divizare partială a 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, pentru modificarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Departamentului pentru 
Energie.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie, prin divizare parţială şi 
transmiterea unei părţi de patrimoniu către 
Departamentul pentru Energie, modificarea unor 
acte normative, precum şi reglementarea unor 
măsuri privind activitatea Departamentului  pentru 
Energie. 

S -  Adoptată  pe 
08.10.2013 

 

CD - Adoptată pe 
25.02.2014 

Legea nr. 26/2014 

18 
 

PLx 
66/2014 

 
L 

651/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 
2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice.   
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Salarizarea personalului plătit din sectorul bugetar 
în anul 2014. 

S - Adoptată pe 
17.02.2014 

 
CD - Adoptată pe 
25.02.2014 

Legea nr. 28/2014 
 
 

19 

PLx  
657/2013 

 
L 

161/2014 

Lege pentru ratificarea Acordului pentru 
facilitarea de împrumut de tip preventiv între 
Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător 
şi România, în calitate de Împrumutat şi Banca 
Naţională a României, în valoare de maximum 2 
miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 
2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 şi a 
Memorandumului de înţelegere între Uniunea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 
noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 

Ratificarea Acordului pentru facilitarea de 
împrumut de tip preventiv între Uniunea 
Europeană, în calitate de Împrumutător şi 
România, în calitate de Împrumutat şi Banca 
Naţională a României. 

 
CD - Adoptată pe 
18.02.2013 
 

S - Adoptată pe 
17.03.2014 

Legea nr. 31/2014 
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Nr. 
crt 

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

2013.  
- Cameră decizională: Senat 

20 

PLx 
 13/2014 

 
L 

160/2014 
 

Lege pentru ratificarea Tratatului privind 
comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 
aprilie 2013, şi semnat de România  la New York, 
la 3 iunie 2013.  
- Cameră decizională: Senat    

Reglementarea celor mai avansate standarde 
comune pentru reglementarea comerţului 
internaţional cu arme convenţionale, prevenirea şi 
eradicarea traficului ilicit cu arme convenţionale şi 
prevenirea deturnării acestora pe „neagră” 
corespondentă. 

CD -  Adoptată pe 
18.02.2013 
 

S - Adoptată pe 
17.03.2014 

 

Legea nr. 32/2014 

21 

PLx 
 2/2014 

 
L 

188/2014 
 

Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Inţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul 
Europei privind Oficiul Consiliului Europei în 
domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti 
şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013 Proiect de Lege pentru 
ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei privind 
Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul 
juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , la 15 
octombrie 2013 Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere dintre Guvernul 
României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al 
acestuia, semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 
2013.   
- Cameră decizională: Senat    

Ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei privind 
Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul 
juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , la 15 
octombrie 2013. 

CD  -  Adoptată 
pe 11.03.2014 

  

 

 

 

 

 

S - Adoptată pe 
18.03.2014 

 

Legea nr. 33/2014 
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Nr. 
crt 

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

22 

PLx  
537/2013 

 
L 

122/2014 

Lege pentru aderarea României la Protocolul din 
2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind 
transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor 
lor, adoptat la 1 noiembrie 2002.  
- Cameră decizională: Senat 

Aderarea României la Protocolul din 2002 la 
Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul 
pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor. 

 

S - Adoptată pe 
17.03.2014 

 

CD - Adoptată pe 
04.02.2013 

Legea nr. 34/2014 

23 

PLx  
659/2013 

 
L 

165/2014 
 

Lege pentru ratificarea Acordului Intern între 
reprezentanţii guvernelor statelor membre ale 
Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului 
privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în 
baza cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul 
de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de 
asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de 
peste mări cărora li se aplică partea a patra din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013.  
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene. 

CD -Adoptată pe 
18.02.2013 
  
 
 

S - Adoptată pe 
17.03.2014  

 
 
 
Legea nr. 35/2014 
 
 
 
 

 

24 

PLx 
85/2013 

 
L 

436/2012 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea 
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

 Stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor 
salariale ale personalului bugetar la nivelul lunii 
decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 
2013, precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin 
Legea nr.283/2011 privind aprobarea OUG 
nr.80/2010 pentru completarea art .11 din OUG 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

S -  Adoptată pe 
11.03.2013 

 
CD - Adoptată pe 
11.03.2014 
 

 

 

 
 

Legea nr. 36/2014 

25 

PLx 
107/2013 

 
L 

51/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui timbru de mediu  care „prin valori 
mai echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa 
auto de vehicule rulate, să fie în concordanţă cu 
principiile europene în domeniul protecţiei 
mediului – care pun un accent tot mai mare pe 
stimularea achiziţiei de vehicule eficiente (CO2) şi 
mai puţin poluante. 

S - Adoptată pe 
02.04.2013 

 
CD - Adoptată pe 
11.03.2014 
 

 

Legea nr. 37/2014 
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26 

PLx  
18/2014 

 
L 

660/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.105/2013 privind unele 
reglementări referitoare la cadrul financiar pentru 
fondul de participare JEREMIE.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată pe 
03.02.2014 

 
CD - Adoptată pe 
18.03.2013 

 

Legea nr. 41/2014 

27 

PLx  
4/2014 

 
L 

164/2014 

Lege privind acceptarea Codului de siguranţă 
pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia 
MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă 
maritimă, la Londra, la 13 mai 2008.   
- Cameră decizională: Senat    

Acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu 
destinaţie specială, adoptat de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin rezoluţia 
MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritime, 
la Londra, la 13 mai 2008.   

CD - Adoptată pe 
18.02.2013 

S - Adoptată pe 
24.03.2014 

 

Legea nr. 42/2014 

28 

PLx  
17/2014 

 
L 

659/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea 
Complexul Energetic Hunedoara S.A.   
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri financiar – fiscale 
pentru societatea Complexul  Energetic Hunedoara 
SA. 

S - Adoptată pe 
03.02.2014 

 
CD -  Adoptată pe 
18.03.2013 
 

Legea nr. 44/2014 

29 

PLx 
70/2014 

 
L 

3/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană".  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 
pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în scopul asigurării unei implementări 
corespunzătoare a proiectelor cu finanţare externă 
nerambursabilă din fonduri aferente Instrumentului 
European de vecinătate şi Parteneriat. 

S - Adoptată pe  

18.02.2014 

 

CD - Adoptată pe 
18.03.2013 

Legea nr. 45/2014 

30 

PLx  
353/2013 

 
L 

325/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unităţile administrative-teritoriale sunt 
acţionari unici sau majoritari sau care deţin direct 
sau indirect o participaţie majoritară.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României  
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri care se aplică operatorilor 
economici care funcţionează în baza Legii nr. 
15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale şi a Legii societăţilor nr.31/1990, 
precum şi entităţile exceptate de la aplicarea 
acestor măsuri. 

S -  Adoptată pe 
16.12.2013 

CD - Adoptată pe 
01.04.2014 

 

 
Legea nr. 47/2014 
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31 

PLx  
503/2013 

 
L 

530/2013 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului a creanţelor bugetare administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin 
organul fiscal competent, la Societatea 
Comercială "UCM" -S.A.Reşiţa.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor 
bugetare administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent, la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 

 
CD - Adoptată  pe 
01.04.2014 
  
 

 
 
 
 
Legea nr. 49/2014 

 

32 

PLx 
 3/2014 

 
L 

185/2014 
 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii 
privind schimburile educaţionale şi academice 
administrate de Comisia Fullbright româno-
americană, semnat la Washington, la 22 
octombrie 2013.  
- Cameră decizională: Senat    

 

CD -  Adoptată pe 
11.03.2014 

 

S - Adoptată  pe 
31.03.2014 

 

 

Legea nr. 50/2014 

33 

PLx 
495/2013 

 
L 

305/2013 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă la 
Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 
şi psihotrope.  
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 

 
CD - Adoptată  pe 
01.04.2014 

 

 
 
 
 
 
Legea nr. 51/2014 
 

34 

PLx  
174/2009 

 
L 

669/2008 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  
- Caracter: organic 
- Cameră decizională: CD    

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, 
a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali  Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România, 
transpunând prevederile Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
7.09.2005 privitor la libertatea de stabilire, libera 
prestare a serviciilor şi recunoaşterea calificărilor 
profesionale în legislaţia naţională din sectorul de 
sănătate. 

S - Adoptată pe 
04.03.2009 

 
CD - Adoptată pe 
01.04.2014 
 

Legea nr. 53/2014 
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35 

PLx 
334/2013 

 
L 

242/2013 
 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și 
pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 
pentru modificarea și completarea Legii 
nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură și dezvoltare rurală.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 
privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală, precum şi abrogarea art. II din Legea nr. 
122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală.   

S - Adoptată pe 
17.02.2014 

 
 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014 

 

 
 
 
 
 

Legea nr. 54/2014 

 

36 

PLx 
382/2013 

 
L 

480/2013 
 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă. 

S - Adoptată pe 
11.02.2014 

 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014 

  

 
 
 
 
 
Legea nr. 61/2014 

37 

PLx 
 

671/2013 
 

L 
537/2013 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra 
aspectelor civile ale răpirii international de copii, 
adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care 
România a aderat prin Legea nr.100/1992.  
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.369/2004. 

S - Adoptată pe 
16.12.2013 

 
CD - Adoptată pe 
15.04.2014 
  
 

 
 
 
 
Legea nr. 63/2014 

38 

PLx  
97/2014 

 
L 

10/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect, cu modificăreile şi completările ulterioare, 
pentru transpunerea Directivei 36/2005/CE şi a  
Directivei 2006/123/CE. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2013 

 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014   

Legea nr. 64/2014 
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39 

PLx 
98/2014 

 
L 

11/2014 

Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
precum şi pentru stabilirea altor măsuri.   
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, republicată. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2013 

 
 
CD - Adoptată pe 
15.04.2014 
 

 
 
 
 
Legea nr. 65/2014 

40 

PLx  
354/2013 

 
L 

327/2013 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare.  
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptată pe 
02.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
15.04.2014 

 
 

Legea nr. 69/2014 

41 

PLx 
281/2013 

 
L 

504/2013 

Lege pentru completarea art. 43 din Legea 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
 

Completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
cu un nou alineat, care să instituie posibilitatea, 
pentru cele două Societăţi, de a constitui persoane 
juridice, cu sau fără scop lucrativ, în ţară sau în 
străinătate, pentru desfăşurarea activităţii 
specifice.  

 
 

CD - Adoptată pe 
17.12.2013 

 
S - Adoptată pe 
11.02.2014 

î Legea nr. 71/2014 

42 

 
PLx  

238/2013 
 

L 
173/2013 

 

Lege privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect  
Ferentari".  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD     

Înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” a 
Secretariatului General al Guvernului, persoană 
juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, 
de utilitate publică, prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

S - Adoptată pe 
10.02.2014 
 
CD - Adoptată pe 
27.05.2014 

 

 

Legea nr. 73/2014 

 

43 

PLx  
119/2014 

 
L 

23/2014 
 

Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 
pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România".  
- Caracter: ordinar- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea 
Regiei Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România", intervenţii legislative 
determinate. 

S - Adoptată pe 
11.03.2014 

 

CD - Adoptată 
pe 27.05.2014 

Legea nr. 76/2014 
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Nr. 
crt 

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

44 

 
PLx 

117/2014 
 

L 
13/2014 

 

Lege pentru aprobarea OUG nr.112/2013 privind 
prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din 
OUG  nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri 
cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni 
deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie 
şi Furnizare a Energiei Electrice"Electrica" -S.A. 
şi pentru modificarea şi completarea OG nr. 
31/2004 privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a Societăţii Comerciale 
de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" 
- S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - 
S.A. Târgu Mureş, precum şi asocietăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a 
energiei electrice, precum şi a termenelor 
prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din OUG 
nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea 
şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale 
filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica 
Oltenia" - S.A..   
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de 
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" -S.A. 

S  - Adoptată pe 
11.03.2014 

 
 
 

CD - Adoptată pe 
27.05.2014 

 

Legea nr.80/2014 
 

 

45 

PLx  
508/2013 

 
L 

497/2013 
 

Lege privind invenţiile de serviciu. 
- Caracter: ordinar 
- Cameră decizională: CD    

Simularea mediului de afaceri si a salariaţilor care 
prestează o muncă de  creaţie în îndeplinirea 
atribuţiilor lor de serviciu sau prin utilizarea 
experienţei angajatorului, prin stabilirea unei 
remuneraţii echitabile ca urmare a realizării unor 
invenţii. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 

 
CD - Adoptată pe 
27.05.2014 

Legea nr. 83/2014 
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LEGENDA 
 
 
 
 

Abrevieri Comisii: 
 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                 
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 

DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 

 
 
 

Alte abrevieri: 
 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
OZ  -  Ordinea zilei 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 
 
 

 
CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
Pentru asigurarea cadrului necesar pentru realizarea consultării publice cu privire la propunerile 

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

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

În prima sesiune parlamentară a anului 2014 au fost înregistrate 23 de propuneri legislative 
pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a putut realiza consultare 
publică. Pentru 7 dintre acestea, au fost formulate 13 propuneri sau sugestii. Din cele 13 propuneri 
primite, au fost validate 6 referitoare la 5 propuneri legislative. Motivul pentru care 7 sugestii nu au fost 
validate este că nu au conţinut propuneri strict referitoare la iniţiativa legislativă, ci aprecieri generale, 
pozitive sau negative, cu privire la oportunitatea iniţiativei legislative la care se refereau. 
 

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în cursul primei sesiuni parlamentare a anului 2014 
 

Nr. 
crt. 

 
Titlul propunerii legislative 

 
Număr 
înreg. 

Număr de 
propuneri
primite/ 
validate 

 
 
 
1 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte 
normative 

Plx 11 
04.02.2014 

2 / 2 

 
 
2 

Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune 

Plx 35 
11.02.2014 

1 / 0 

 
3 

Propunere legislativă pentru modificarea ş completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

Plx.114 
17.03.2014 

2 / 1 

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

Plx 180 
14.04.2014 

3 / 1 

5 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale 

Plx.267 
02.06.2014 

3 / 0 

 
6 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Plx 329 
23.06.2014 

1 / 1 

 
7 

Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 
din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

Plx 330 
23.06.2014 

1 / 1 

TOTAL: 13 / 6 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
 

În prima sesiune parlamentară a anului 2014, la Camera Deputaţilor au funcţionat  21 
comisii permanente şi  6 comisii permanente comune cu Senatul.  

În această sesiune parlamentară, prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 2/2014, a fost 
stabilită componenţa numerică şi nominală a două noi comisii permanente ale Camerei 
Deputaţilor, înfiinţate prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2013 privind modificarea şi 
completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic) 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile comune ale celor două 
Camere ale Parlamentului  s-au întrunit în 1237 şedinţe, iar activitatea lor s-a finalizat în 468 
rapoarte şi 824 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 
parlamentare, au fost depuse 3883 amendamente din care 2349 admise şi 1534 respinse.  

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele 
depuse la comisiile sesizate în fond, în prima sesiune parlamentară a anului 2014.   

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

În cadrul activităţii de control parlamentar, comisiile permanente au rezolvat, pe 
parcursul acestei sesiuni parlamentare, 1238 petiţii, scrisori şi memorii adresate Camerei 
Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii 
profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau juridice, cu privire la modul de aplicare a unor 
legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice 
competente;  

De asemenea, au fost analizate şi dezbătute rapoarte de activitate ale unor instituţii şi 
autorităţi publice aflate sub control parlamentar: Banca Naţională a României, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor,  Agenţia Naţională Anti-Doping; Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei.  

Au avut loc audieri ale candidaţilor la funcţii de conducere a unor instituţii şi autorităţi 
publice: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Române de Radiodifuziune, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, Curtea de Conturi a României, 
Avocatul Poporului, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune. 

Pe lângă activitatea legislativă, evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control 
parlamentar, activitatea unor comisii parlamentare se concretizează şi în alte acţiuni, astfel: 

 
▪   Comisia pentru politică externă –au fost analizate probleme legate de evoluţia 

situaţiei din Ucraina, în contextul evenimentelor recente din estul şi sudul ţării, precum şi 
direcţiile de acţiune ale Uniunii Europene pe acest subiect. Au fost primite delegaţii 
parlamentare sau guvernamentale din Georgia, Egipt, Croaţia, Kuweit, delegaţia Camerei 
Lorzilor din Marea Britanie,  un grup de diplomaţi afgani. Membri ai comisiei  au participat la  
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Conferinţa cu tema “Profilul României în NATO la 10 ani după integrare”, organizată de 
Camera Deputaţilor şi Ministerul Afacerilor Externe. Au avut loc întâlniri cu domnul Titus 
Corlăţean, Ministrul Afacerilor Externe, pe teme de politică externă de actualitate.  

  
▪ Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a soluţionat 173 

petiţii, iar un număr de 160 sunt în curs de soluţionare. Au fost întocmite 68 adrese de revenire 
pentru petiţii la care autorităţile competente nu au răspuns în termenul legal. Comisia a acordat 
21 de audienţe cetăţenilor. 

 
▪ Comisia pentru regulament a elaborat studii documentare privind procedurile 

regulamentare din alte parlamente europene, a efectuat traduceri şi a elaborat documentaţii 
privind Codul de conduită a parlamentarilor. Comisia nu are printre atribuţii desfăşurarea de 
activităţi de control parlamentar. 

 
▪ Comisia parlamentară pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

avut dezbateri cu privire la proiectul „Congresul oamenilor de afaceri români de pretutindeni, 
România 2014”, dezbateri cu privire la taxele consulare percepute de misiunile diplomatice ale 
României în străinătate; dezbateri privind “Programul Visa Weiver”, informarea cu privire la 
participarea unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la 
Consiliul Consultativ Interinstituţional, informarea domnului deputat Mihai Bogdan Diaconu cu 
privire la conferinţa de presă cu tema „Informare privind situaţia românilor din sudul Basarabiei 
(regiunea Odessa, Ucraina)”, întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Sergiu Klein, producător 
de programe comunitare de televiziune din Israel, întâlnirea cu domnul Yoel Razvozov, 
preşedintele Comisiei pentru absorbţia imigranţilor şi diasporă din Parlamentul Statului 
Israelian.  

 
▪ Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond 33 de acte normative europene şi 

sub aspectul respectării principiului subsidiarităţii pentru alte 15 propuneri legislative europene, 
a adoptat proiecte de opinie şi a participat la diverse întrevederi cu delegaţii din parlamentele 
naţionale ale unor state membre ale UE. Au avut loc întâlniri cu:  domnul Maroš ŠEFČOVIČ, 
vicepreşedinte al Comisiei Europene, Comisar european pentru relaţii interinstituţionale şi 
administraţie; cu domnul David USUPASHVILI, preşedintele Parlamentului Georgiei; 
întrevederea reprezentanţilor Comisiilor pentru afaceri europene ale celor două Camere şi 
Comisiei speciale comune pentru aderarea României la Spaţiul Schengen, cu membrii delegaţiei 
Comisiei pentru afaceri interne a Bundestag-ului german. Delegaţii ale Comisiei pentru afaceri 
europene au participat la Atena, la reuniunea preşedinţilor Conferinţei organelor specializate în 
afaceri comunitare şi europene – COSAC şi la Seminarul interparlamentar „Rolul parlamentelor 
în procesul de negociere a aderării la UE”, organizat în Bulgaria.    

                                        
▪ Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a acordat avize în 

vederea preschimbării certificatelor doveditoare a calităţii de revoluţionar pentru 21 persoane , 
iar pentru 15 persoane s-a acordat certificat de „Participant”. Comisia a respins 18 contestaţii şi 
a retras 38 avize acordate anterior emiterii deciziilor CNSAS.  
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În sesiunea parlamentară februarie –iunie 2014 au funcţionat 4 comisii speciale 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi o comisie comună de anchetă, după cum 
urmează: 

1. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României a fost  înfiinţată prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 17 din 13 februarie 2013. Comisia este formată din 23 de deputaţi şi senatori.  
Fiecare grup parlamentar a desemnat câte un membru supleant care poate participa la lucrările 
comisiei, fără drept de vot.  

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

 
2. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 

propunerilor legislative privind legile electorale, a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului  
nr.18 din 13 februarie 2013, formată din 15 parlamentari - 9 deputaţi şi 6 senatori. Prin 
Hotărârea Parlamentului  nr.30 din 25 iunie 2014, termenul de elaborare a propunerilor 
legislative privind legile electorale s-a prelungit până la 30 noiembrie 2014.  

 
3.  Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea 

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

 
4. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea 

Proiectului de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-
argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării 
activităţilor miniere în România, formată din 19 parlamentari, a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Parlamentului nr.56 din 17 septembrie 2013. 

Proiectul de lege a fost respins definitiv de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 
2014 şi comisia şi-a încetat activitatea. 

 
5. Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei 

terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Parlamentului nr.74 din 10 decembrie 2013.  

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
ancheta parlamentară a comisiei a încetat de drept ca urmare a deschiderii procedurii judiciare 
privitoare la faptele sau activităţile care au constituit obiectul anchetei. Toate documentele 
comisiei referitoare la cazul în speţă vor fi puse la dispoziţia organelor de urmărire penală. 
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ANEXA A 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total amendamente, 

din care 
Admise Respinse 

1 
Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare 
53 52 1 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  62 56 6 

3 Comisia pentru industrii şi servicii  147 141 6 

4 Comisia pentru transporturi şi infrastructură 41 38 3 

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

121 109 12 

6 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  

29 29 0 

7 
Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului  

33 29 4 

8 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 90 90 0 

9 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  115 98 17 

10 Comisia pentru sănătate şi familie 298 294 4 

11 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  

13 13 0 

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

35 35 0 

13 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  2742 1264 1478 

14 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

98 95 3 

15 
Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării 

6 6 0 

TOTAL: 3883 2349 1534 
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Situaţia amendamentelor depuse la 
comisiile permanente

 pentru proiectele de legi şi propunerile legislative
 dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2014

Drepturile omului, 29

Administraţie, 33

Mediu, 90

Sănătate, 298

Învăţământ, 13

Transport, 41

Muncă, 115

Comunitati, 6

Agricultură, 121

Juridică, 2742

Buget, 62

Industrii, 147

Apărare, 98

Cultură, 35

 Economica, 53

 Economica Buget Industrii Transport Agricultură

Drepturile omului Administraţie Mediu Muncă Sănătate

Învăţământ Cultură Juridică Apărare Comunitati
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ANEXA B 

 
 
 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1 Grup parlamentar al PSD 52 30 22 

2 Grup parlamentar al  PNL 39 25 14 

3 Grup parlamentar al PDL 15 15 0 

4 Grup parlamentar al PP-DD 15 15 0 

5 Grup parlamentar al UDMR 25 16 9 

6 Grup parlamentar al Minorităţilor 
naţionale 

14 14 0 

7 Grup parlamentar al PC 16 16 0 

8 Comisii permanente 3707 2218 1489 

TOTAL: 3883 2349 1534 
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 Situaţia amendamentelor depuse 
pentru proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute în 

prima sesiune ordinară a anului 2014 
(februarie - iunie )

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Comisii, 3707

Minorităţi, 14

PNL, 39

PC, 16

PSD, 52

PD-L, 15

UDMR, 25
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 ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în prima sesiune a anului 2014 
 

 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 57 21 8 11 4 3 

2 Comisia pt. buget 58 130 76 119 30 18 

3 Comisia pt. industrii 57 114 48 24 39 3 

4 Comisia pt. transporturi 55 48 11 3 10 1 

5 Comisia pt. agricultură 57 76 37 17 59 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 56 4 3 66 25 0 

7 Comisia pt. admin. publică 57 105 46 90 11 0 

8 Comisia pt. mediu 58 47 25 10 0 0 

9 Comisia pt. muncă 59 121 73 48 107 2 

10 Comisia pt. sănătate 56 81 56 19 60 4 

11 Comisia pt. învăţământ 56 55 39 21 32 0 

12 Comisia pt. cultură 58 46 22 6 15 7 

13 Comisia juridică 67 271 103 281 60 12 

14 Comisia pt. apărare 58 36 23 10 12 0 

15 Comisia pt. politică externă 56 8 5 22 0 0 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 56 
desfăşoară activităţi specifice şi depune 

raport semestrial 
173 0 

17 Comisia pt. regulament 55 0 0 - - - 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 56 7 4 2 2 0 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 12 1 0 58 1 2 

20 
Comisia pt. români din afara graniţelor 
ţării 

56 1 1 8 24 1 

21 Comisia pt. afaceri europene 56 0 0 9 0 0 

22 Comisia pt. controlul SRI 56 desfăşoară activităţi specifice 0 12 2 

23 Comisia pt. control SIE 10 desfăşoară activităţi specifice 0 5 0 

24 
Comisia revoluţionarilor din Decembrie 
1989 

10 
desfăşoară activităţi specifice 

0 553 5 

25 
Comisia comună priv. statutul deputaţilor 
şi  al senatorilor 

0 4 0 0 2 0 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 5 0 0 0 2 0 

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

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 1237  885 *)  468 *) 824 1238 60 

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

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de AVIZE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

survenite în prima sesiune ordinară a anului 2014 
 (februarie - iunie) 

 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Bănicioiu Nicolae  PSD părăseşte comisia din: 11.03.2014 

2. Bogdan Gheorghe-Dănuţ PSD părăseşte comisia din: 27.05.2014 

3. Gheorghe Daniel-Andrei PNL devine membru din: 24.06.2014 

4. Negruţ Clement Neafiliat părăseşte comisia din: 04.02.2014 

5. Niculae Aurel PNL devine membru din: 11.03.2014 

6. Teju Sorin PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

7. Ţigăeru Roşca Laurenţiu PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

8. Vainer Aurel Min. Naţ. devine vicepreşedinte din: 17.06.2014 

9. Vizitiu Sergiu-Constantin PSD părăseşte comisia din: 15.04.2014 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI  
 

1. Birchall Ana PSD devine membru din: 08.04.2014 

2. Bleotu Vasile  PSD demisia din: 10.03.2014 

3. Cosma Vlad-Alexandru PSD părăseşte comisia din: 02.02.2014 

4. Dragomir Gheorghe PNL înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
11.03.2014 

5. Mocanu Adrian PSD devine membru din: 11.03.2014 

6. Nicolăescu Gheorghe-Eugen PNL devine președinte din: 11.03.2014 

7. Vlădoiu Aurel PSD devine membru din: 18.03.2014 
 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Arsene Ionel PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

2. Burlacu Ştefan PP - DD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

3. Costin Gheorghe  PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

4. Dalca Ştefan-Petru PP - DD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

5. Fenechiu Relu PNL demisia din: 18.02.2014 

6. Iane Ovidiu-Cristian PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

   devine membru din: 24.06.2014 

   devine vicepreşedinte din: 25.06.2014 

7. Lupu Mihai PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

8. Martin Eduard-Stelian PSD părăseşte comisia din: 24.06.2014 
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   înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
25.06.2014 

9. Mironescu Răzvan Horia PNL devine vicepreşedinte din: 17.06.2014 

10. Nazare Alexandru  PDL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

11. Şova Lucian  PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

12. Teju Sorin PNL devine membru din: 04.02.2014 

   devine secretar din: 11.02.2014 

13. Toader Mircea-Nicu PDL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

14. Ţîmpău Radu-Bogdan PNL înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
11.02.2014 

15. Zamfir Daniel-Cătălin PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 
 
 4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 

 
1. Birchall Ana PSD părăseşte comisia din: 08.04.2014 

2. Căprar Dorel-Gheorghe PSD devine membru din: 25.03.2014 

   părăseşte comisia din: 15.04.2014 

3. Mocanu Adrian  PSD părăseşte comisia din: 11.03.2014 

4. Pană Adriana-Doina PSD părăseşte comisia din: 25.03.2014 

5. Rădulescu Cătălin-Marian PSD devine membru din: 03.06.2014 

6. Vizitiu Sergiu-Constantin PSD devine membru din: 15.04.2014 

   devine vicepreşedinte din: 11.06.2014 
 

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

 
1. Anton Marin Neafiliat părăseşte comisia din: 15.04.2014 

   înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
08.04.2014 

2. Bogdan Gheorghe-Dănuţ PSD devine membru din: 27.05.2014 

3. Calotă Florică Ică PNL devine membru din: 11.03.2014 

4. Niculae Aurel PNL părăseşte comisia din: 11.03.2014 

5. Stanciu Zisu PSD părăseşte comisia din: 11.03.2014 

   devine membru din: 08.04.2014 

6. Surugiu Iulian-Radu PNL părăseşte comisia din: 08.04.2014 

7. Tănăsescu Claudiu-Andrei PC devine membru din: 08.04.2014 

   părăseşte comisia din: 27.05.2014 

8. Teodorescu Ioan Viorel PNL devine membru din: 08.04.2014 

   devine vicepreşedinte din: 08.04.2014 

9. Varga Lucia-Ana PNL devine membru din: 08.04.2014 
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6. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 
1. Căprar Dorel-Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 02.02.2014 

2. Holban Titi PSD devine membru din: 03.06.2014 

3. Marian Ion Cristinel PP - DD părăseşte comisia din: 11.03.2014 

4. Tănăsescu Claudiu-Andrei PC părăseşte comisia din: 08.04.2014 

   devine membru din: 27.05.2014 

5. Udrea Elena Gabriela Neafiliat devine membru din: 27.05.2014 
 
 

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

 
1. Avram Constantin PC devine secretar din: 27.05.2014 

2. Babuţ Radu PSD devine secretar din: 11.03.2014 

3. Chebac Eugen PSD devine vicepreşedinte din: 11.06.2014 

4. Cioată Cezar PC părăseşte comisia din: 04.02.2014 

5. Ciolacu Ion-Marcel  înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
11.03.2014 

6. Ciurariu Florin PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

7. Manea Victor-Gheorghe PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

8. Marcoci Vlad PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

9. Marocico Ion Min. Naţ. părăseşte comisia din: 11.03.2014 

10. Moldovan Carmen Ileana PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

11. Moldovan Ioan PC părăseşte comisia din: 04.02.2014 

12. Palăr Ionel PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

   devine membru din: 11.03.2014 

13. Plumb Rovana PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

14. Rotaru Răzvan PC părăseşte comisia din: 04.02.2014 

15. Simedru Dan Coriolan PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

16. Thuma Hubert Petru Ştefan PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

17. Vlădoiu Aurel PSD părăseşte comisia din: 18.03.2014 
 

8. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Alexe Costel PNL devine membru din: 08.04.2014 

2. Căprar Dorel-Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 25.03.2014 

3. Iane Ovidiu-Cristian PSD părăseşte comisia din: 24.06.2014 

4. Marica Petru-Sorin PSD devine membru din: 24.06.2014 
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5. Mihai Aurelian Neafiliat devine membru din: 18.03.2014 

6. Moţ Constantin-Stelian-Emil PSD devine membru din: 25.03.2014 

7. Palăr Ionel PNL părăseşte comisia din: 11.03.2014 

8. Pană Adriana-Doina PSD devine membru din: 25.03.2014 

9. Peia Ninel PSD devine vicepreşedinte din: 11.06.2014 

10. Plumb Rovana PSD părăseşte comisia din: 25.03.2014 

11. Sava Andrei-Valentin PSD părăseşte comisia din: 24.06.2014 

12. Tiuch Cătălin PSD devine membru din: 24.06.2014 

13. Varga Lucia-Ana PNL devine membru din: 11.03.2014 

   părăseşte comisia din: 08.04.2014 
 
 

9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

1. Anastase Roberta Alma PDL părăseşte comisia din: 11.06.2014 

2. Anton Marin Neafiliat devine membru din: 15.04.2014 

3. Calotă Florică Ică PNL părăseşte comisia din: 11.03.2014 

4. Grapini Maria PC demisia din: 24.03.2014 

5. Orban Ludovic PNL devine membru din: 11.03.2014 

6. Plumb Rovana PSD devine membru din: 25.03.2014 

7. Suciu Vasile-Daniel PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

8. Teodorescu Ioan Viorel PNL părăseşte comisia din: 08.04.2014 
 

10. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 
 

1. Bănicioiu Nicolae  PSD devine membru din: 11.03.2014 

2. Bîrsăşteanu Florică PSD devine membru din: 24.06.2014 

3. Popescu Dumitru-Iulian PSD devine vicepreşedinte din: 11.06.2014 
 

11. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

1. Giurescu Dinu PC demisia din: 27.05.2014 

2. Dobrinescu Traian PNL părăseşte comisia din: 08.04.2014 

3. Iacoban Sorin PSD devine vicepreşedinte din: 11.06.2014 

4. Marin Laura PSD devine membru din: 24.06.2014 

5. Mihăilă Ioan PDL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

6. Petrache Adrian-Alin PSD demisia din: 11.06.2014 
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12. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
 

1. Alexe Florin-Alexandru PNL înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
04.03.2014 

   devine secretar din: 04.03.2014 

2. Alexe Costel PNL înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
04.03.2014 

   părăseşte comisia din: 08.04.2014 

3. Dobrinescu Traian PNL devine membru din: 08.04.2014 

4. Márton Árpad-Francisc UDMR devine vicepreşedinte din: 03.06.2014 

5. Stanciu Zisu PSD devine membru din: 11.03.2014 

   părăseşte comisia din: 08.04.2014 

6. Ştirbu Gigel-Sorinel PNL devine preşedinte din: 04.03.2014 
 
 

13. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Grosaru Mircea  Min. Naţ. deces: 03.02.2014 

2. Marocico Ion Min. Naţ. devine membru din: 11.03.2014 

3. Schelean Valeria-Diana PDL înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine vicepreşedinte din: 

 
17.06.2014 
17.06.2014 

4. Stragea Sorin Constantin PSD devine vicepreşedinte din: 
înlocuit din funcţia de  
vicepreşedinte din: 
devine secretar din: 

11.03.2014 
 
17.06.2014 
17.06.2014 

 
14. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA 

NAŢIONALĂ 
 

1. Benga Ioan PSD devine secretar din: 03.06.2014 

2. Emacu Gheorghe PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
18.02.2014 

3. Cozmanciuc Corneliu-Mugurel PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

4. Marian Ion Cristinel PP - DD devine membru din: 11.03.2014 

5. Moldovan Ioan PC devine membru din: 04.02.2014 

6. Răducanu Ion PSD devine secretar din: 
înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine vicepreşedinte din: 

18.02.2014 
 
03.06.2014 
03.06.2014 

7. Sămărtinean Cornel-Mircea PDL devine membru din: 11.03.2014 

8. Stroe Ionuţ-Marian PNL părăseşte comisia din: 08.04.2014 

9. Surugiu Iulian-Radu PNL devine membru din: 08.04.2014 
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15. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

 
1. Anastase Roberta Alma PDL devine membru din: 11.06.2014 

2. Geantă Florian Daniel Neafiliat devine membru din: 15.04.2014 

3. Pistru-Popa Eusebiu-Manea PDL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

4. Ponta Victor-Viorel PSD devine membru din: 03.06.2014 

5. Popoviciu Alin-Augustin-Florin PDL devine vicepreşedinte din: 03.06.2014 

6. Sava Andrei-Valentin PSD părăseşte comisia din: 04.02.2014 

   devine membru din: 24.06.2014 

7. Stroe Ionuţ-Marian PNL devine membru din: 08.04.2014 

8. Tiuch Cătălin PSD părăseşte comisia din: 24.06.2014 
 
16. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU 

PETIŢII 
 

1. Adam Luminiţa-Pachel PSD devine vicepreşedinte din: 17.06.2014 

2. Ialomiţianu Gheorghe PDL devine membru din: 11.03.2014 

3. Martin Eduard-Stelian PSD devine membru din: 24.06.2014 

4. Rotaru Răzvan PC devine membru din: 04.02.2014 
 
17. COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
1. Andronache Gabriel PNL devine membru din: 04.02.2014 

   devine vicepreşedinte din: 11.02.2014 

2. Taloş Gheorghe-Mirel PNL părăseşte comisia din: 04.02.2014 

   înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
11.02.2014 

 
18. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  

 
1. Ciurariu Florin PNL devine membru din: 17.06.2014 

2. Condurăţeanu Andrei-Răzvan PSD părăseşte comisia din: 03.06.2014 

3. Nica Dan PSD demisia din: 23.06.2014 
 

19. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI  
 

1. Marcu Viorica  PNL devine vicepreşedinte din: 17.06.2014 
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20. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR 
ŢĂRII  

 
1. Mocioi Niculina  Neafiliat devine vicepreşedinte din: 11.03.2014 

2. Grecea Maria PNL înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
11.03.2014 

 
21. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
1. Anastase Roberta Alma PDL devine vicepreşedinte din: 08.04.2014 

2. Drăguşanu Vasile-Cătălin PC devine vicepreşedinte din: 03.06.2014 

3. Fenechiu Relu PNL înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
04.02.2014 

   demisia din: 18.02.2014 

4. Geantă Florian Daniel Neafiliat înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
08.04.2014 

   părăseşte comisia din: 15.04.2014 

5. Lubanovici Mircea  PDL devine membru din: 27.05.2014 

6. Nazare Alexandru PDL devine membru din: 27.05.2014 

7. Ponta Victor-Viorel PSD părăseşte comisia din: 03.06.2014 

8. Silaghi Ovidiu-Ioan PSD devine membru din: 24.06.2014 

9. Stroe Ionuţ-Marian PNL devine membru din: 18.03.2014 

10. Tararache Mihai Neafiliat devine membru din: 03.06.2014 

11. Tîlvăr Angel PSD părăseşte comisia din: 24.06.2014 

12. Ţîmpău Radu Bogdan PNL devine membru din: 04.02.2014 

   devine preşedinte din: 04.02.2014 

13. Udrea Elena Gabriela Neafiliat părăseşte comisia din: 27.05.2014 

14. Varga Lucia-Ana PNL părăseşte comisia din: 18.03.2014 
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 MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 
COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 

PARLAMENTARĂ FEBRUARIE  – IUNIE  2014 
 
 

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

 
1. Sămărtinean Cornel-Mircea PDL devine membru din: 01.04.2014 

   devine secretar din: 01.04.2014 

2. Secară Florin Mihail Neafiliat părăseşte comisia din: 01.04.2014 

   înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
01.04.2014 

 
2. COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI 

SENATULUI PENTRU RELAŢIA CU UNESCO 
 

1. Paleologu Theodor PDL părăseşte comisia din: 01.04.2014 

2. Popescu Dan-Cristian PDL devine membru din: 01.04.2014 
 

3. COMISIA COMUNĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ DINTRE 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI ŞI PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
1. Ardeleanu Sanda-Maria PDL devine membru din: 01.04.2014 

2. Tomac Eugen PDL părăseşte comisia din: 01.04.2014 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 

 
 
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 46 de şedinţe. 

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat 
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a 
soluţionat diverse probleme care intră în competenţa sa. 

 

Hotărâri ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 5 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc, printre altele, 

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

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 46 de şedinţe. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit Regulamentului, Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare a discutat şi aprobat programul de lucru şi ordinea de zi a 
şedinţelor Camerei Deputaţilor. 

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

 
III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 13 şedinţe comune cu 
Biroul permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri 
permanente au fost discutate, printre altele: 

 Repartizarea candidaţilor propuşi la funcţia de membru al Guvernului pentru 
audierea la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 

 Organizarea sesiunii inaugurale a Adunării Parlamentare a Procesului de 
Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) la Palatul Parlamentului; 

 Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui program; 
 Organizarea unei şedinţe comune a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru 

marcarea a 10 ani de la aderarea României la NATO; 
 Numirea unui nou Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de 
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Televiziune; 
 Numirea în funcţia de Avocat al Poporului; 
 Numirea a 6 consilieri de conturi ai Curţii de Conturi; 
 Numirea unui nou Consiliu de administraţie al Băncii Naţionale a României; 
 Numirea preşedintelui Societăţii Române de Televiziune; 
 Numirea unui nou Consiliu de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune; 
 Repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la instituţiile şi 

autorităţile publice a căror activitate se află sub control parlamentar; 
 Modificarea componenţei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie. 

 
IV. În această sesiune ordinară au fost depuse 8 moţiuni simple, dintre care 4 au fost 
dezbătute de plenul Camerei Deputaţilor, şi o moţiune de cenzură: 
 
 

A .  M O Ţ I U N I  S I M P L E :  

Vot deschis Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII 
SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii Pentru Contra Abţineri 
Soluţia 
Data 

1. 
Îmbogăţirea baronilor 
PSD-PNL sau reţeta 
teleînzăpezirii marca 

Ponta. 

55 deputaţi - - - - 
Se restituie în 

original 
iniţiatorilor 

 

2. 

Îmbogăţirea baronilor 
PSD-PNL sau reueta 
teleînzăpezirii marca 

Ponta. 
 

55 deputaţi 24.02.2014 58 246 - RESPINSĂ 

3. 

O reformă a 
administraţiei fără 

consens nu are succes! 
Abandonaţi 

descentralizarea 
neconstituţională. 

 

56 deputaţi - - - - Nu a fost luată 
în considerare

4. 
O reformă a 

administraţiei fără 
consens nu are succes! 

56 deputaţi - - - - 

Nu a fost luată 
în considerare 
ca urmare a 
retragerii a 7 

semnături 

5. 
Sectorul energetic ruinat 

de mafia PSD-istă 
 

51 deputaţi 17.03.2014 48 185 76 RESPINSĂ 
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Vot deschis Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII 
SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii Pentru Contra Abţineri 
Soluţia 
Data 

6. 
O reformă a 

administraţiei fără 
consens nu are succes! 

 

62 deputaţi - - - - 
Se restituie în 

original 
iniţiatorilor 

7. 

Guvernul Ponta 3 
ameninţă viaţa 

pacienţilor: amână lista 
de medicamente 

compensate 
 

79 deputaţi 31.03.2014 147 188 3 RESPINSĂ 

8. 
O reformă a 

administraţiei fără 
consens nu are succes! 

 

 51 deputaţi 7.04.2014 127 170 6 RESPINSĂ 

 
 

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

Vot secret 
(bile) 

N
r.

 c
rt

. TITLUL 
MOŢIUNII 

DE CENZURĂ 
Semnatari Data 

depunerii

Data 
prezentării

Data 
dezbaterii

P
en

tr
u

 

C
on

tr
a 

Soluţia 

1.  

Opriţi 
Guvernul Ponta 

3 – Guvernul 
corupţiei, 

demagogiei şi 
minciunii! 

 

231  
deputaţi şi 
senatori 

13.05.2014 22.05.2014 26.05.2014 176 19 RESPINSĂ
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   
în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30 iunie 2014 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 59 750 494 

2. PNL 51 271 161 

3. PDL 27 214 139 

4. PP-DD 9 98 50 

5. UDMR 11 37 32 

6. Minorităţi Naţionale 5 33 22 

7. PC 11 200 126 

8. INDEPENDENŢI 14 182 114 

 TOTAL GENERAL 187 1785 1138 

 
 
 

 
B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 30 iunie 2014 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 49 205 160 

2. PNL 18 43 26 

3. PDL 21 104 79 

4. PP-DD 9 44 24 

5. UDMR - - - 

6. Minorităţi Naţionale 2 22 18 

7. PC 2 2 - 

8. INDEPENDENŢI 9 68 43 

  TOTAL GENERAL 110 488 350 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 

 la data de 30 iunie 2014 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. declaraţii 

politice 

1. PSD 104 17 907 

2. PNL 65 17 404 

3. PDL 28 17 349 

4. PP-DD 12 17 305 

5. UDMR 4 17 4 

6. Minorităţi Naţionale 9 17 34 

7. PC 11 17 163 

8. INDEPENDENŢI 17 17 193 

 TOTAL GENERAL 250 17 2359 
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XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în prima sesiune ordinară a anului 2014 

 (februarie - iunie) 
 
 

 
 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Februarie 8 8 
Martie 9 9 
Aprilie 7 7 

Sesiunea februarie -
iunie 

Mai 3 3 
 Iunie 7 7 
 Iulie 1 1 

Total: 35 35 
 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Martie 2 2 
Aprilie 2 3 

Sesiunea februarie -
iunie 

Mai 2 2 
 Iunie 2 2 

Total: 8 9 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2014* 

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

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996     542

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000               1024

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004               3807

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008               1684

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012               1374

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2013                 445

 februarie 2014-iunie 2014                            157

 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2014* 

Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992     233

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996     542

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000               925

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004               2690

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008               1627

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012               1166

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2013                 384

 februarie 2014-iunie 2014                            86

 
Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

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

 
2013 2014
384 86 

* Datele existente la 30 iunie 2014 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2014 

 
 

233
542

925

2690

1627

1166
38486

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012

Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - decembrie 2013

                                   februarie 2014 - iunie 2014
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ÎN 
DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE  

în perioada ianuarie – iunie 2014 
 
 

Camera Deputaţilor prin comisiile permanente a examinat, în concordanţă cu 
prevederile Constituţiei României1, Legii nr.373/2013 şi Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.11/20112, evaluarea fondului propunerilor legislative/nelegislative  sau a documentelor de 
consultare, şi a verificat respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii la 
propunerile legislative ale UE care pot face obiectul acestui control. 

În temeiul Legii nr.373/2013, a HCD nr.11/2011 şi a Ordinului Secretarului general 
nr.447/07.05.2014, Direcţia pentru Uniunea Europeană, din cadrul Departamentului de studii 
parlamentare şi politici UE, a urmărit întregul circuit privind examinarea tuturor proiectelor de 
acte legislative/nelegislative (inclusiv a celor modificate), a documentelor de consultare 
transmise de către instituţiile Uniunii Europene, precum şi a celor emise de Camera 
Deputaţilor. 

I. Documentele primite de la instituţiile Uniunii Europene   
 Documentele examinate de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor în 

perioada ianuarie - iunie 2014,  
Comisiile permanente au primit spre examinare 27 de documente (legislative şi 

nelegislative). 
Documentele examinate sunt: 

 Finalizate: 
pe fond - 8;  
pe subsidiaritate – 3;  
fond şi subsidiaritate – 6 finalizate pentru subsidiaritate.  

 În curs de finalizare:  
pe fond – 10;  
pe subsidiaritate – 0;  
pe fond şi subsidiaritate – 6 în curs de finalizare pentru fond.  

 
Repartizarea documentelor examinate pe comisii permanente a fost următoarea: 

- Comisia pentru afaceri europene – 27 documente; 

                                                 
1 Art. 111-113 - atribuţia de control parlamentar şi conform art. 148 veghează la formularea politicilor 
Uniunii Europene.   
2 Hotărârea Camerei Deputaţilor privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
292/27 aprilie 2011 (denumită în continuare „HCD nr.11/2011”).  
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- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 6 documente; 
- Comisia pentru industrii şi servicii – 7 documente; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 6 documente; 
- Comisia pentru mediu – 5 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 5 documente; 
- Comisia pentru politică externă – 2 documente; 
- Comisia pentru sănătate şi familie – 4 documente; 
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 1 documente; 
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  – 7 

documente; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 3 documente. 
Majoritatea comisiilor permanente au transmis punctele lor de vedere.  
 

- Camera Deputaţilor, în urma examinării fondului documentelor UE, a adoptat 6 HCD 
pentru documente înregistrate în anul 2014 şi 5 HCD pentru documente înregistrate în anul 
2013 (care au avut termen de examinare în 2014), total 11 HCD, publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea I;  
- Camera Deputaţilor, în urma examinării documentelor UE în vederea stabilirii 
respectării sau încălcării principiului subisidiarităţii, a întocmit 9 note de informare şi nu a 
emis nici un aviz motivat. 

 
II. Documentele realizate de Direcţia pentru Uniunea Europeană   
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin Direcţiei pentru Uniunea Europeană  s-au 

realizat următoarele documente: 
- Fişe de informare privind propunerile UE şi actualizarea permanentă – 27; 
- Dosare de participare pentru delegaţiile participante la reuniuni cu tematică 

europeană - 13; 
- Proiecte-punctaje - 14; 
- Politici şi orientări europene (reviste on-line):  

 Sinteza activităţilor europene – 22; 
 Agenda activităţilor europene – 23; 

- Publicaţie on-line – „Alegerile pentru Parlamentul European” - 1; 
- Traduceri – 13 documente. 
Direcţia pentru Uniunea Europeană, prin Centrul pentru IPEX şi baze de date europene, 

a încărcat pe platforma toate documentele elaborate de Camera Deputaţilor  (aflate în derulare 
ori finalizate).  

Baza de date a Camerei Deputaţilor privitoare la examinarea proiectelor de acte emise 
de Comisia Europeană este în deplină concordanţă cu platforma IPEX. Utilizatorii naţionali 
beneficiază de posibilitatea de a compara şi de a avea acces la toate informaţiile provenite de 
la forurile legislative ale statelor membre oferindu-le o privire de ansamblu faţă de diversitatea 
de opinii a parlamentelor naţionale, iar procesul de examinare de la nivel intern bucurându-se 
la rându-i de vizibilitate şi deschidere sporită. 

 


