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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 22.12.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 2263 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

– înregistrate în sesiunea extraordinară 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 357 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 487 

587 

– votate  585 
             din care: - înaintate la Senat        37 

                            - în procedura de promulgare   66 

                            - promulgate** 336 

                            - respinse definitiv 146 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1663 

a) pe ordinea de zi 456 

b) la comisii  
 

1184 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 22 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 32 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 28 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4 

 
  Cele 585 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      254 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                                137 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    22 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    95 de proiecte de legi 
                       331 de propuneri legislative 
in careern:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022  

** În anul 2022 au fost promulgate 374 de legi, dintre care 38 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2022 

 

(Situaţia cuprinde datele la 22.12.2022)                                                                                               
 

Totalul iniţiativelor legislative      1869 

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 357 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 154 

      205 

– votate  
 

     203    

             din care: - înaintate la Senat       25 

                            - în procedura de promulgare  53 

                            - promulgate*  92 

                            - respinse definitiv  33 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1663 

a) pe ordinea de zi 456 

b) la comisii  
 

1184 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 10 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 32 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 28 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4 

 
 

  Cele 203 de iniţiative legislative votate privesc: 
                        94 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                     din care: 
                                  49 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  38 de proiecte de legi 
                       109 propuneri legislative 
                             din careern:n care  0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 374 de legi, dintre care 282 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţele din zilele de luni, 19 și marți, 20 decembrie 2022 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

82  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         12               

16        

   - votate 
 

16 

                      - la Senat 
 

  4 

                      - la promulgare 
 

12 

 
 

Cele 16 iniţiative legislative votate privesc: 
           

6 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                          3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgență ale Guvernului 
                          3 proiecte de legi  
                        10 propuneri legislative 
   
         
 
 

* Situația cuprinde și proiectele de legi adoptate în ședința comună din ziua de 14 decembrie, respectiv 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 și Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023. 

 
 
   
 
 

 
 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților  
în săptămâna 19 – 23 decembrie 2022 

 
(ședința din 19 decembrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 

 

 

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

1. PL-x 661/2022 Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000   
 

2. PL-x 721/2022 Lege privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"  
 

3. Pl-x 675/2022 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

4. PL-x 739/2022 Lege pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal  

 
5. Pl-x 397/2022 Lege privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice  
şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a  
echipamentelor electrice şi electronice reutilizate         

 
6. PL-x 375/2022 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de  

construcţii  
 

7. PL-x 768/2022 - Lege privind plata unei contribuții financiare voluntare   a României pentru susținerea Muzeului  
Victimelor Comunismului din Washington DC  

 
8. PL-x 263/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere  

offshore  
 

9. PL-x 417/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor  
 

 
II. Proiecte de lege/propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată  
și care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x 773/2022 - Proiect de lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și  

completarea unor acte normative   
 

2. Pl-x 774/2022 – Proiect de lege pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004   
 
3. PL-x 723/2022 - Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2022 pentru  

modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011  
(adoptat potrivit art. 115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată) 
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Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților  
în ședința din 20 decembrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte  

Constantin-Ciprian Șerban 
 
 
 

I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 
1. PL-x 60/2022 - Lege pentru modificarea Anexei nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar  
(reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.407 din  21 septembrie 2022, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1202  din 14 decembrie 2022)  

 
2. PL-x 620/2020/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport 
naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței 
nr.21/1996 
(reexaminare la cererea Preşedintelui României)  

 
3. PL-x 791/2022 - Lege privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în 

Spaţiul european de cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică                    

 
 

II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit  

spre dezbatere Senatului: 

 
Pl-x 582/2017/2020 - Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 
(reexaminare la cererea Preşedintelui României)  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

 
 

(situaţie - decembrie 2022) 
 

În data de 07 septembrie 2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 
cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 68 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 36 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 

Stadiul  
proiectelor de legi 

 
SENAT 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 

 
În 

procedură 
 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
 

13 
 

 

0 

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

1 
0 
0 

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

1 
0 
3 
8 

 
Camera 
Deputaţilor:  
 
 
 

23 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

2 
10 

0 

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

0 
0 
4 
7 

Total: 36 0  
 

13 
  

 
23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie - decembrie 2022) 

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

  
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic. (poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 
aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 
exigenţele europene incidente în materie, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate 
din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  OZ Plen 
AGRIC, ADMIN și 
MED 
 

Raport  
depus pe 
25.10.2022 
(468/R/2022) 

2 

PLx 
558/2022 
 

L 
524/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței 
medicale primare prin centrele de permanență. (poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.263/2004. 
Intervenţiile legislative vizează modul de stabilire a 
zonelor în care se înfiinţează centrele de permanenţă, 
respectiv aprobarea criteriilor prin notă de aprobare 
semnată de ministrul sănătăţii, cu privire la mediul 
rural se instituie asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin centrele de permanenţă prin 
constiturea echipelor medicale de minim 5 medici, în 
cazurile în care nu se pot constitui echipele formate de 
minim 7 medici şi 7 asistenţi medicali, desfăşurarea 
activităţii centrelor de permanenţă doar în sedii fixe, 
crearea cadrului legal şi pentru înfiinţarea şi 
desfiinţarea centrelor de permananţă, stabilirea 
sancţiunilor în cazul constatării abaterilor de la 
normele de funcţionare, eliminarea prevederilor legate 
de centrele mobile şi reorganizarea acestora în centre 
de permanenţă fixe, realizarea activităţilor de 
vaccinare împotriva COVID 19 în cadrul centrelor de 
permanenţă. 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  OZ Plen 
SĂN 
 
 

Raport  
depus pe 
25.10.2022 
(470/R/2022) 

3 
PLx 

706/2022 
 

Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi 
participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul 
străinilor în România. (poz. II-10)  
- Procedură de urgenţă: da 

Asigurarea cadrului juridic naţional necesar 
participării României la schimbul de date cu statele 
membre ale Spaţiului Schengen, cu scopul de a 
contribui la întărirea cooperării între autorităţile 
române competente şi cele din statele membre, conform 
prevederilor cuprinse în cele trei regulamente care 
formează noua bază legală europeană a Sistemului de 

CD - OZ Plen JUR 
și APĂR 
S -  
 

Raport  
depus pe 
13.12.2022 
(571/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Informaţii Schengen (SIS) referitoare la returnare, 
frontiere şi cooperare.  

4 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a 
exercita acţiuni de control asupra modului de utilizare 
a sumelor acordate prin acţiuni de 
sponsorizare/mecenat în scopul susţinerii unor 
activităţi fără scop lucrativ, al respectării destinaţiei 
fondurilor acordate, precum şi a modului de utilizare a 
fondurilor publice acordate de la bugetul general 
consolidat. 

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data de 
29.03.2021 pt. 
raport suplimentar  

 
 
 
 

5 

PLx 
484/2019 

 
L 

351/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la 
programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-19) 
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 
privind serviciile specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 
asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2003 privind 
trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, 
precum şi a Legii nr.229/2016 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Fizioterapeuţilor din România.  

S  - Adoptată pe 
29.06.2022 
CD - BUG, MUN 
și SĂN 
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2022 

6 

PLx 
107/2022 

 
L 

27/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, a Legii 
nr.227/2015, abrogarea alin.(2) al art.III din Legea 
nr.136/2019, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999.  

S  - Adoptată pe 
07.03.2022 
CD - BUG 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.04.2022 

7 

PLx 
759/2022 

 
L 

695/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.149/2022 privind unele măsuri pentru 
participarea României la Fondul Alianţei Nord-Atlantice 
de Inovare. (poz. II-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru participarea României 
la Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare, prin 
sprijinirea dezvoltării de capabilităţi în domeniul 
tehnologiilor emergente şi disruptive în cadrul NATO. 
Proiectul vizează regimul juridic general al 
participării României la Fondul NATO de Inovare 
precum şi plata contribuţiei financiare la acest Fond.  

S  - Adoptată pe 
07.12.2022 
CD - BUG, APĂR 
și INFOCOM 
pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
28.12.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

8 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-2)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

9 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-
b-12)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca 
Autoritatea Competentă de Reglementare a 
Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră să 
fie condusă de un preşedinte cu rang de secretar de 
stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de 
stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o 
perioadă de 5 ani.  

S  - Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  IND și MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
09.11.2017 

10 

PLx 
614/2022 

 
 

L 
492/2022 

Proiect de lege privind stabilirea responsabilităților 
biroului unic de legătură și ale autorităților competente în 
vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 
alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) 
și ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 
2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale 
însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de 
protecție a consumatorului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004. (poz. I-a-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), 
art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din 
Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind cooperarea dintre 
autorităţile naţionale însărcinate să asigure 
respectarea legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce 
revin României, ce rezidă din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. 

S - Adoptată pe 
10.10.2022 
CD -  IND și JUR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
02.11.2022 
 

11 

PLx 
484/2021 

 
L 

333/2021 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-b-20)  
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

S -  Adoptat pe 
16.05.2022 
CD -  MUN și SĂN 
pt. raport comun 

TDR: 
25.05.2022 
 

12 PLx 
437/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 

Modificarea şi completarea Legii nr.82/1993, în scopul 
conservării habitatului Deltei Dunării şi îmbunătăţirii 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 

TDR: 
02.11.2021 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

214/2021 
 

”Delta Dunării” .  
(poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator:21 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării”, precum şi a modului de gestionare a 
resurselor regenerabile din rezervaţie. 

CD -  JUR și MED 
pt. raport comun 

 

13 

PLx 
535/2022 

 
L 

426/2022 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.278/2013 privind emisiile industriale. (poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Legii nr.278/2013, în 
sensul majorării limitelor amenzilor contravenţionale, 
precum şi al stabilirii unor fapte drept infracţiuni. 

S -  Adoptată pe 
21.09.2022 
CD -  JUR și MED  
pt. raport comun 
 

TDR: 
18.10.2022 

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

    
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx 
600/2021 

 
L 

410/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute. 
(poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 
administrative, metodelor şi evidenţelor specifice activităţii 
de căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  Adoptat pe 
08.03.2022 
S - OZ plen 
JUR și APĂR 
 

TDR: 
21.11.2022 

2 

PLx 
450/2022 

 
L 

680/2022 
 

Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York 
la 14 ianuarie 1975.  
(poz. I-b-8)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aderarea României la Convenţia cu privire la înregistrarea 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru 
semnare la New York la 14 ianuarie 1975. În vederea 
implementării dispoziţiilor Convenţiei, Agenţia Spaţială 
Română (ROSA), care este coordonatorul la nivel naţional al 
activităţilor spaţiale, va înfiiinţa, menţine şi actualiza 
registrul naţional al obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic.  

CD -  Adoptată 
pe 31.10.2022 
S  -   Adoptată 
pe 28.11.2022 
 

La 
promulgare  
din data de 
10.12.2022 

3 

PLx 
448/2022 

 
L 

681/2022 
 

Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare 
la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru 
identificarea datelor dactiloscopice. (poz. I-b-4)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul respectării 
condiţiilor aplicabile principiului disponibilităţii, prin 
includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice 
prevăzute la art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de date 
dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi Statelor Unite ale Americii.  

CD -  Adoptată 
pe 31.10.2022 
S - Adoptată pe 
07.12.2022 

La 
promulgare  
din data de 
12.12.2022 

4 PLx 
264/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura 
instituţională actuală şi instituirea de norme legale 

S  - Adoptată 
pe 26.06.2017 

 
La 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 
L 

160/2017 
 

româneşti în străinătate.  
(poz. I-b-15)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, 
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.  

CD -  Adoptată 
pe 08.11.2022 

promulgare 
din data de 
19.11.2022 
 

5 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 
unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 
de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea 
iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri 
sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind 
permisele de conducere. 

 
 
S  - Respinsă 
pe 14.10.2020 
CD -  Adoptată 
pe 13.12.2022 
 

La 
promulgare 
din data de 
21.12.2022 

6 

PLx 
263/2022 

 
L 

225/2022 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore. (poz. I-b-13)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 13 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează implementarea şi 
aplicarea corectă a Directivei 2013130/UE privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE.  

S  - Adoptată 
pe 09.05.2022 
CD -  Adoptată 
pe 19.12.2022 
 

La SG din 
data de 
19.12.2022 

7 

PLx 
375/2022 

 
L 

256/2022 

Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (poz. I-b-22) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. Proiectul 
vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de 
lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la 
infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu 
rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile 
aferente, inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu 
notificarea prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a 
investiţiilor executate de terţi în baza unor 
protocoale/contracte de colaborare. 

S - Adoptată pe 
14.06.2022 
CD -  Adoptată 
pe 19.12.2022 

La 
promulgare 
din data de 
21.12.2022 

8 PLx 
773/2022 

Lege privind securitatea şi apărarea cibernetică a 
României precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. II-26)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Instituirea cadrului juridic şi instituţional referitor la 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniile 
securitate cibernetică şi apărare cibernetică, a mecanismelor 
de cooperare şi a responsabilităţilor instituţiilor cu atribuţii 
în domeniile menţionate. 

CD -  Adoptată 
pe 19.12.2022 
S -  Adoptată 
pe 21.12.2022 
 

La SG din 
data de 
21.12.2022 

9 
PLx 

507/2021 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-b-11)  

Modificarea si completarea unor acte normative în domeniul 
achiziţiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016, Legea 
nr.99/2016, Legea nr.100/2016, Legea nr.101/2016, precum 

 
S  - Adoptată 
pe 18.10.2021 

Legea nr. 
291/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L 
319/2021 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2017.  CD - Adoptată 
pe 11.10.2022 
 

10 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de 
intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de 
autorizare privind călătoriile. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării 
la nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului 
european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile. 

CD -  Adoptată 
pe 15.06.2022 
S  - Adoptată 
pe 24.10.2022 

Legea nr. 
300/2022 

11 

PLx 
440/2022 

 
L 

612/2022 
 

Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (poz. 
I-b-17)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea la nivel primar 
a tuturor aspectelor care privesc cariera magistraţilor în 
acord cu deciziile Curţii Constituţionale în materie: 
admiterea în magistratură, stagiul şi examenul de capacitate, 
numirea magistraţilor, promovarea acestora, efectivă sau pe 
loc, evaluarea şi formarea profesională, numirea în funcţii de 
conducere, revocarea din aceste funcţii, delegarea, 
detaşarea, transferul, numirea judecătorilor în funcţia de 
procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.  

CD - Adoptată 
pe 04.10.2022 
S - Adoptată pe 
17.10.2022 

Legea nr. 
303/2022 

12 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

Lege privind organizarea judiciară.  
(poz. I-b-16) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ansamblul de principii şi reguli care guvernează 
funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor în 
activitatea judiciară, în scopul garantării respectării 
Constituţiei României, republicată, şi realizării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanei prin înfăptuirea 
justiţiei ca serviciu public.  

CD - Adoptată 
pe 27.09.2022 
S -  Adoptată 
pe 17.10.2022 

Legea nr. 
304/2022 

13 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. (poz. I-
b-18) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ansamblul de 
principii şi reguli care guvernează funcţionarea Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

CD -  Adoptată 
pe 20.09.2022 
S - Adoptată pe 
17.10.2022 

Legea nr. 
305/2022 

14 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

Legea laptelui şi a produselor lactate.  
(poz. I-b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 36 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor 
lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au ca 
materie primă produse obţinute din lapte şi crează cadrul 
juridic în ceea ce priveşte prezentarea produselor şi 
comercializarea acestora.  

S -  Adoptată 
pe 12.05.2020 
CD -  Adoptată 
pe 19.10.2022 
 

Legea nr. 
307/2022 

15 

PLx 
557/2022 

 
L 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (poz. 
I-a-6)  

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, propunându-se 
în principal: introducerea de noi criterii de formare iniţială 
şi de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate 
categoriile de funcţii de conducere: manageri, directori 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  Adoptată 
pe 19.10.2022 

Legea nr. 
308/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

481/2022 - Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

executivi şi directori executivi adjuncţi ai direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului 
de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori 
medicali, medic-şef, se introduce noţiunea de criterii de 
calitate aferente programelor de formare, elaborate de către 
OMS în programul de asistenţă tehnică din PNRR, 
înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al 
Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca 
instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale 
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, INMSS va 
fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de 
stat, iar coordonarea academică se va stabili prin hotărâre a 
Guvernului. 

16 

PLx 
443/2022 

 
L 

643/2022 
 

Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima 
finanţare programatică pentru politici de dezvoltare 
pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului 
privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima 
finanţare programatică pentru politici de dezvoltare 
pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
acţionând în calitate de administrator al Fondului BIRD 
pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice 
Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022. (poz. I-b-
5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi BIRD, 
în valoare de 600 milioane de euro şi a Acordului privind 
asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi 
BIRD, acţionând în calitate de administrator al Fondului 
BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice 
Globale, în valoare de 24,2 milioane de dolari S.U.A. 
aferente primei finanţări programatice pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă.  

CD -  Adoptată 
pe 19.10.2022 
S - Adoptată pe 
26.10.2022 

Legea nr. 
312/2022 

17 

PLx 
552/2022 

 
L 

493/2022 

Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor 
rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. (poz. I-
a-1)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.85/2018, cu scopul 
implementării în reglementarea internă a prevederilor 
Directivei de punere în aplicare (UE) 2018/1581 a Comisiei 
din 19 octombrie 2018 de modificare a Directivei 
2009/119/CE a Consiliului în ceea ce priveşte metodele de 
calcul al obligaţiilor de stocare.  

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  Adoptată 
pe 31.10.2022 

Legea nr. 
324/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

18 

PLx 
439/2022 

 
L 

630/2022 
 
 

Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - 
Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România 
şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 
6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022.  
(poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Finanţarea construcţiei unui nou Spital Regional de Urgenţă 
în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va deveni un centru de 
nivel terţiar pentru reţeaua de spitale din regiunea de Sud-
Vest (SV), ce va trata pacienţii critici şi cazurile ce necesită 
tehnologie şi expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui şi 
va prelua paturile existente în Spitalul Clinic de Urgenţă. 

CD -  Adoptată 
pe 11.10.2022 
S -  Adoptată 
pe 14.11.2022 

Legea nr. 
338/2022 

19 

PLx 
447/2022 

 
L 

629/2022 
 
 

Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru 
ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul 
antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei 
cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 
cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.  

CD -  Adoptată 
pe 11.10.2022 
S -  Adoptată 
pe 14.11.2022 

Legea nr. 
347/2022 

20 

PLx 
553/2022 

 
L 

589/2022 
 

Lege privind protecţia sistemelor informatice ale 
autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei 
declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. (poz. 
II-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic şi instituţional general şi necesar 
în vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către 
autorităţile şi instituţiile publice, de la nivel central şi local, 
a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind 
direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator 
economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei 
persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei 
capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct 
sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui 
organe de administrare fac parte persoane din Federaţia 
Rusă. 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  Adoptată 
pe 23.11.2022 
 

Legea nr. 
354/2022 

21 

PLx 
438/2022 

 
L 

682/2022 
 

Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat 
pentru determinarea statelor membre care deţin 
informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor 
terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 
(poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Crearea cadrul legal pentru aplicarea, la nivel naţional, a 
Regulamentului (UE) 2019/816 privind stabilirea unui sistem 
centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin 
informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe 
şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze 
sistemul european de informaţii cu privire la cazierele 
judiciare, precum şi transpunerea Directivei (UE) 2019/884 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 
2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a 
Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind 
resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte sistemul 
european de informaţii cu privire la cazierele judiciare 

CD - Adoptată 
pe 31.10.2022 
S - Adoptată pe 
21.11.2022 

Legea nr. 
363/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

(ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului. 

22 

PLx 
734/2022 

 
L 

693/2022 
 

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe. (poz. II-37)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptată 
pe 21.11.2022 
CD -  Adoptată 
pe 07.12.2022 

Legea nr. 
365/2022 

23 

PLx 
628/2022 
 

L 
483/2022 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative şi alte măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-5)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, abrogarea 
Legii nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002.  

S -  Adoptată 
pe 12.10.2022 
CD -  Adoptată 
pe 16.11.2022 
 

Legea nr. 
370/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                     
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
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APAR 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de 22 decembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  19 – 22 decembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din  care                                              
Comisiile permanente au depus 50 avize. 
Cele 17 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare   16 
♦ rapoarte de respingere    1 

 
  Rapoartele elaborate se referă la: 

♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      3 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative   14   

  Situația pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă. 
La comisii se află în prezent 1174 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 126 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  10 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1402 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 619 600 

♦ rapoarte suplimentare 73 59 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 22 

TOTAL 721 681 

 

 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                           ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  19 – 22 decembrie 2022  

 
I. Comisia pentru buget 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
739/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991, 
precum şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat 
electronice fiscal – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii 

Modificarea unor dispoziţii din Legea contabilității nr.82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și a unor prevederi din OUG nr.28/1999 privind obligația 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit expunerii de motive, inițiativa are ca scop 
armonizarea prevederilor legate de perioada de păstrare şi 
arhivare a documentelor şi registrelor pe care operatorii 
economici le pun la dispoziţia organelor de control fiscal cu 
cele de efectuare a inspecţiilor fiscale. În acest sens se propune 
reducerea termenului de păstrare a datelor înregistrate în 
contabilitate, în conformitate cu reglementările contabile 
aplicabile, de la 10 ani, cât este în prezent, la 5 ani 

55 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(592/R din 
19.12.22) 

2 PLx 
199/2022 

Cererea de rexaminare a Legii 
pentru anularea unor obligaţii 
fiscal – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Anularea unor obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal, ca 
urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse, în 
categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a 
veniturilor din tichetele cadou obţinute de către persoanele 
fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora 

45 
senatori 19.12.22 

Raport de 
aprobare  

(597/R din 
20.12.22) 

3 PLx 
768/2022 

Proiect de Lege privind plata 
unei contribuţii financiare 
voluntare a României pentru 
susţinerea Muzeului 
Victimelor Comunismului din 
Washington DC 

Stabilirea modalităţii de aprobare a plăţii contribuţiei financiare 
voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor 
Comunismului din Washington DC, respectiv prin hotarâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe. De 
asemenea, se stabileşte şi cuantumul acestei contribuţii, 
reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 de dolari 
USD 

87 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare  

(599/R din 
20.12.22) 



 

II. Comisia pentru industrii 

 
 III. Comisia pentru transporturi 

                             

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 739/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991, 
precum şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat 
electronice fiscal – raport 
comun cu Comisia pentru 
buget 

Modificarea unor dispoziţii din Legea contabilității 
nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și a unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligația 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, 
inițiativa are ca scop armonizarea prevederilor legate de 
perioada de păstrare şi arhivare a documentelor şi registrelor 
pe care operatorii economici le pun la dispoziţia organelor 
de control fiscal cu cele de efectuare a inspecţiilor fiscale. În 
acest sens se propune reducerea termenului de păstrare a 
datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile, de la 10 ani, cât este în 
prezent, la 5 ani 

55 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(592/R din 
19.12.22) 

2 PLx 
582/2017/2020 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea și 
completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 – 
raport comun cu Comisia 
juridică 
 

Modificarea și completarea Legii concurenţei nr.21/1996, 
propunându-se, în principal, stabilirea unei noi modalități de 
organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, inclusiv 
din perspectiva numirii membrilor și a personalului acestei 
autorități, precum și măsuri care vizează modul de 
constituire și utilizare a veniturilor aferente Consiliului 
Concurenței 

107 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(594/R din 
19.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 620/2020 

/2022 

Cererea de reexaminare a Legii privind 
aprobarea OUG nr.160/2020 pentru 
modificarea şi completarea OG nr.22/1999 
privind administrarea porturilor şi a căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului public, 
precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare, precum şi pentru completarea art.25 
alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996                                

Implementarea Regulamentului (UE) 
2017/352 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire 
a unui cadru privind furnizarea de servicii 
portuare şi a normelor comune privind 
transparenţa financiară a porturilor, în 
contextul îndeplinirii de către România a 
obligaţiilor ce-i revin, derivate din calitatea sa 
de stat membru UE 

Guvern 19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(595/R din 
19.12.22) 



 

        IV.  Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 721/2022 

Proiect de Lege pentru 
dedicarea anului 2023 
personalităţilor culturale 
Dimitrie Cantemir şi 
Ciprian Porumbescu – 
raport comun cu Comisia 
pentru cultură 

Dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie 
Cantemir şi Ciprian Porumbescu. Parlamentul, Administraţia 
Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, 
precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea 
acestora, pot organiza sau sprijini logistic şi material manifestări 
culturale, artistice sau educaţionale dedicate celebrării vieţii şi 
operei cărturarului Dimitrie Cantemir şi compozitorului Ciprian 
Porumbescu 

60 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(584/R din 
19.12.22) 

2 PLx 691/2022 

Proiect de Lege privind Ziua 
Sustenabilităţii în România 
– raport comun cu 
Comisia pentru mediu 

Declararea zilei de 27 octombrie ca Ziua Sustenabilitătii în 
România. Potrivit iniţiativei, cu acest prilej se pot organiza 
activităţi culturale, sociale şi educaţionale prin care să fie 
promovate bune practici în domeniul sustenabilităţii şi să se 
evidenţieze importanţa aplicării principiilor dezvoltării durabile. 
Autorităţile publice locale şi centrale pot acorda sprijin material, 
financiar şi logistic entităţilor care doresc să organizeze 
evenimente şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi sustenabilităţii. 
Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de 
Radiodifuziune pot include în programele lor emisiuni dedicate 
promovării sustenabilităţii în toate domeniile care privesc viaţa 
oamenilor 

57 
parlam. 

23.11.22 
13.12.22 

Raport de 
aprobare  

(585/R din 
19.12.22) 

3 PLx 375/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.11 alin.(1) 
din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii – raport comun 
cu Comisia pentru mediu 
și Comisia juridică 

Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. Proiectul 
vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de 
lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la 
infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol 
de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, 
inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu 
obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi 
în baza unor protocoale/contracte de colaborare 

Guvern 
25.10.22 
22.11.22 
5.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(588/R din 
19.12.22) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

V. Comisia pentru mediu 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
691/2022 

Proiect de Lege privind 
Ziua Sustenabilităţii în 
România – raport comun 
cu Comisia pentru 
administrație 

Declararea zilei de 27 octombrie ca Ziua Sustenabilitătii în 
România. Potrivit iniţiativei, cu acest prilej se pot organiza 
activităţi culturale, sociale şi educaţionale prin care să fie 
promovate bune practici în domeniul sustenabilităţii şi să se 
evidenţieze importanţa aplicării principiilor dezvoltării durabile. 
Autorităţile publice locale şi centrale pot acorda sprijin material, 
financiar şi logistic entităţilor care doresc să organizeze 
evenimente şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi sustenabilităţii. 
Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de 
Radiodifuziune pot include în programele lor emisiuni dedicate 
promovării sustenabilităţii în toate domeniile care privesc viaţa 
oamenilor 

57 
parlam. 

23.11.22 
13.12.22 

Raport de 
aprobare  

(585/R din 
19.12.22) 

2 Plx 397/2022 

Propunere legislativă 
privind aprobarea 
procedurii de pregătire 
pentru reutilizare a 
deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice, a 
cerinţelor tehnice privind 
pregătirea pentru reutilizare 
şi a cerinţelor de raportare 
şi monitorizare a 
echipamentelor electrice şi 
electronice reutilizate 

Aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice 
privind pregătirea pentru reutilizare, precum şi a cerinţelor de 
raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice 
reutilizate, din perspectiva necesităţii de aliniere la normele şi 
exigenţele europene în materie, în consonanţă cu obligaţiile ce 
revin statului român, ca stat membru al Uniunii Europene. 
Potrivit expunerii de motve, iniţiativa vizează transpunerea în 
legislaţia naţională a sensului art. 3.16 art. 11 din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului şi a Consiliului privind deşeurile şi 
de abrogare a anumitor directive şi al art. 4 din Directiva 
2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care 
prioritizează pregătirea pentru reutilizare înaintea oricărei 
operaţiuni de valorificare şi reciclare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice 

18 
parlam. 

14.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(586/R din 
19.12.22) 



 

 
VI. Comisia pentru muncă 

3 PLx 
417/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.92/2021 privind regimul 
deşeurilor 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr.312 din 
22 noiembrie 2008. Proiectul vizează asigurarea unui înalt nivel 
de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de 
măsuri de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de 
gestionare eficientă a acestora, de reducere a efectelor adverse 
determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor, de reducere a 
efectelor generale determinate de utilizarea resurselor şi de 
creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esentiale 
pentru asigurarea tranziţiei către o economie circulară 

Guvern 13.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(587/R din 
19.12.22) 

4 PLx 
375/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.11 alin.(1) 
din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii – raport comun 
cu Comisia pentru  
administrație și Comisia 
juridică 

Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. Proiectul 
vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de 
lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la 
infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol 
de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, 
inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu 
obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi 
în baza unor protocoale/contracte de colaborare 

Guvern 
25.10.22 
22.11.22 
5.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(588/R din 
19.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 60/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice şi 
pentru completarea Legii 
nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public 
parlamentar – raport comun 
cu Comisia pentru  
constituționalitate 

Completarea Legii-cadru nr.153/2017, cu un nou articol, art.161, 
în sensul că personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice 
nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe 
rambursabile, în baza legilor pentru ratificarea sau aprobarea 
acordurilor de împrumut adoptate de Parlamentul României, 
beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţii, indemnizaţiilor de încadrare cu până 
la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. 
Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat 
activităţilor pentru fiecare proiect. Totodată, proiectul vizează 
completarea Legii nr.7/2006, în sensul că detaşarea sau transferul 
funcţionarului public se dispune, de regulă, doar în cadrul 
autorităţilor publice sau al instituţiilor publice prevăzute de lege. 

5 senatori 20.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(596/R din 
20.12.22) 



 

 
VII. Comisia pentru sănătate 

                             
          VIII. Comisia pentru învățământ 

 
IX. Comisia pentru cultură 

 

2 PLx 
199/2022 

Cererea de rexaminare a 
Legii pentru anularea unor 
obligaţii fiscal – raport 
comun cu Comisia pentru 
buget 

Anularea unor obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal, ca 
urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse, în 
categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor 
din tichetele cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte 
persoane decât angajatorii acestora 

45 
senatori 19.12.22 

Raport de 
aprobare  

(597/R din 
20.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 675/2022 

Propunere legislativă 
pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii 

Completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, 
potrivit expunerii de motive, dreptul asiguratei de a beneficia de 
servicii de evaluare psihologică şi consiliere psihologică, în 
vederea prevenirii şi tratării tulburărilor psihice asociate sarcinii 
şi naşterii. Consultarea psihologică se va putea presta, la cerere, 
pe o parcursul unei perioade de 126 de zile după naştere 

23 
deputați 19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(590/R din 
19.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
523/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 – raport 
comun cu Comisia pentru 
sport 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000. Potrivit expunerii 
de motive, iniţiativa vizează clarificarea diferenţelor dintre 
ramura sportivă, disciplina sportivă sau proba de concurs, vine 
în întâmpinarea federaţiilor sportive constituite legal, precum şi 
instituirea de programe educaţionale de sprijin în vederea 
asigurării unei continuităţă optime în procesul instructiv-
educativ al sportivului 

34 
parlam. 

8.02.22 
7.12.22 

Raport de 
respingere 
(593/R din 
19.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
721/2022 

Proiect de Lege pentru 
dedicarea anului 2023 
personalităţilor culturale 
Dimitrie Cantemir şi Ciprian 
Porumbescu – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie 
Cantemir şi Ciprian Porumbescu. Parlamentul, Administraţia 
Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice 
locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau 
coordonarea acestora, pot organiza sau sprijini logistic şi 
material manifestări culturale, artistice sau educaţionale 
dedicate celebrării vieţii şi operei cărturarului Dimitrie 
Cantemir şi compozitorului Ciprian Porumbescu 

60 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(584/R din 
19.12.22) 



 

X. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 375/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.11 alin.(1) 
din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii – raport 
comun cu Comisia 
pentru  administrație și 
Comisia pentru mediu 

Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. Proiectul 
vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de lucrări 
de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura 
sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu obligaţia aducerii 
la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi în baza unor 
protocoale/contracte de colaborare 

Guvern 
25.10.22 
22.11.22 
5.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(588/R din 
19.12.22) 

2 Plx 774/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea Legii 
contenciosului 
administrativ nr.554/2004 

Modifcarea art.24 alin.(3) şi a art.26 din Legea nr.544/2004, în 
sensul ca, în cazul nerespectării în mod culpabil de către 
autoritatea publică a obligaţiei de a încheia, de a înlocui sau de a 
modifica actul administrativ, de a elibera un alt înscris sau de a 
efectua anumite operaţiuni administrative, instanţa de executare să 
poată aplica acesteia, la cererea creditorului, o amendă de 20% din 
salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face 
venit la bugetul de stat. De asemenea, se propune ca persoana 
juridică, autoritatea sau instituţia publică să se poată îndrepta cu 
acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit 
dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi sunt demnitari sau 
funcţionari publici, se vor aplica reglementările speciale 

83 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(591/R din 
19.12.22) 

3 
PLx 

582/2017/202
0 

Cererea  de reexaminare 
a Legii pentru 
modificarea și 
completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii 

Modificarea și completarea Legii concurenţei nr.21/1996, 
propunându-se, în principal, stabilirea unei noi modalități de 
organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, inclusiv din 
perspectiva numirii membrilor și a personalului acestei autorități, 
precum și măsuri care vizează modul de constituire și utilizare a 
veniturilor aferente Consiliului Concurenței 

107 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(594/R din 
19.12.22) 

4 PLx 457/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi a 
Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010. Potrivit expunerii 
de motive, scopul iniţiativei este de a ridica la 15 ani vârsta 
consimţământului sexual şi de a incrimna distinct infracţiunea de 
viol săvârşită asupra unui minor, precum şi cea de agresiune 
sexuală săvârşită asupra unui minor şi infracţiunea constând în 
determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de 
natură sexuală între minori, cu forme agravante şi pedepse 
proporţionale 

12 
parlam. 

19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(600/R din 
20.12.22) 



 

 
XI. Comisia pentru apărare 

 
XII. Comisia pentru tehnologia informației 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 773/2022 

Proiect de Lege 
privind securitatea şi 
apărarea cibernetică a 
României precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor 
acte normative – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
tehnologia 
informației 
 

Instituirea cadrului juridic şi instituţional referitor la organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor din domeniile securitate cibernetică şi apărare 
cibernetică, a mecanismelor de cooperare şi a responsabilităţilor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniile menţionate. Potrivit expunerii de 
motive, obiectivele proiectului sunt: crearea de reţele şi sisteme 
informatice sigure şi reziliente, elaborarea şi adoptarea unui cadru 
normativ şi instituţional consolidat, consolidarea unui parteneriat public-
privat, pragmatic, pe linia securităţii cibernetice, asigurarea rezilienţei 
prin abordare proactivă şi descurajare, transformarea României într-un 
actor relevant în arhitectura internaţională de cooperare în domeniul 
securităţii cibernetice. Totodată, proicetul stabileşte un cadru armonizat 
de acţiune a autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi şi 
capabilităţi specifice prevenirii şi contracarării ameninţărilor, 
vulnerabilităţilor şi riscurilor cibernetice, instituind, la nivel naţional, un 
cadru normativ care va permite crearea instrumentelor instituţionale şi a 
mecanismelor de acţiune integrată şi cooperare interinstituţională în 
domeniile securitate şi apărare cibernetică. Astfel, prin intermediul 
arhitecturii de cooperare interinstituţională se asigură o coerenţă crescută 
în ceea ce priveşte răspunsul la incidente sau atacuri cibernetice, precum 
şi responsabilităţi clare şi predictibilitate în ceea ce priveşte tipul de 
acţiuni desfăşurate de fiecare instituţie din domeniile apărării, ordinii 
publice şi securităţii naţionale 

Guvern 19.12.22 

Raport de 
aprobare 

(589/R din 
19.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 773/2022 

Proiect de Lege privind 
securitatea şi apărarea 
cibernetică a României 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative – raport 
comun cu Comisia 
pentru tehnologia 
pentru apărare 

Instituirea cadrului juridic şi instituţional referitor la organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor din domeniile securitate cibernetică şi apărare 
cibernetică, a mecanismelor de cooperare şi a responsabilităţilor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniile menţionate. Potrivit expunerii de 
motive, obiectivele proiectului sunt: crearea de reţele şi sisteme 
informatice sigure şi reziliente, elaborarea şi adoptarea unui cadru 
normativ şi instituţional consolidat, consolidarea unui parteneriat 
public-privat, pragmatic, pe linia securităţii cibernetice, asigurarea 
rezilienţei prin abordare proactivă şi descurajare, transformarea 
României într-un actor relevant în arhitectura internaţională de 

Guvern 19.12.22 

Raport de 
aprobare 

(589/R din 
19.12.22) 



 

 
     XIII. Comisia pentru constituționalitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cooperare în domeniul securităţii cibernetice. Totodată, proicetul 
stabileşte un cadru armonizat de acţiune a autorităţilor şi instituţiilor 
publice cu responsabilităţi şi capabilităţi specifice prevenirii şi 
contracarării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor cibernetice, 
instituind, la nivel naţional, un cadru normativ care va permite crearea 
instrumentelor instituţionale şi a mecanismelor de acţiune integrată şi 
cooperare interinstituţională în domeniile securitate şi apărare 
cibernetică. Astfel, prin intermediul arhitecturii de cooperare 
interinstituţională se asigură o coerenţă crescută în ceea ce priveşte 
răspunsul la incidente sau atacuri cibernetice, precum şi 
responsabilităţi clare şi predictibilitate în ceea ce priveşte tipul de 
acţiuni desfăşurate de fiecare instituţie din domeniile apărării, ordinii 
publice şi securităţii naţionale 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 60/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice 
şi pentru completarea 
Legii nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului 
public parlamentar – 
raport comun cu 
Comisia pentru  muncă 

Completarea Legii-cadru nr.153/2017, cu un nou articol, art.161, în 
sensul că personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice 
nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe 
rambursabile, în baza legilor pentru ratificarea sau aprobarea 
acordurilor de împrumut adoptate de Parlamentul României, 
beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţii, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 
50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. 
Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat 
activităţilor pentru fiecare proiect. Totodată, proiectul vizează 
completarea Legii nr.7/2006, în sensul că detaşarea sau transferul 
funcţionarului public se dispune, de regulă, doar în cadrul 
autorităţilor publice sau al instituţiilor publice prevăzute de lege. 

5 senatori 20.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(596/R din 
20.12.22) 



 

 
XIV. Comisia pentru ștință 

 
XV. Comisia pentru sport 

 
                                                                                                                            

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 791/2022 

Proiect de Lege privind 
integrarea voluntară a 
organizaţiilor de cercetare, 
dezvoltare şi inovare din 
România în Spaţiul european 
de cercetare, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică 

Integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare din 
România, în vederea reducerii gradului ridicat de 
fragmentare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, 
acestea fiind încurajate să utilizeze în comun resursele 
proprii şi infrastructurile aferente cu scopul de a-şi 
îmbunătăţi performanţa ştiinţifică, pentru o mai bună 
integrare în Spaţiul european de cercetare 

Guvern 19.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(598/R din 
20.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 523/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 – 
raport comun cu Comisia 
pentru învățământ 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000. Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează clarificarea 
diferenţelor dintre ramura sportivă, disciplina sportivă sau 
proba de concurs, vine în întâmpinarea federaţiilor sportive 
constituite legal, precum şi instituirea de programe 
educaţionale de sprijin în vederea asigurării unei continuităţă 
optime în procesul instructiv-educativ al sportivului 

34 
parlam. 

8.02.22 
7.12.22 

Raport de 
respingere 
(593/R din 
19.12.22) 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Protejarea și promovarea produselor româneşti autentice 
Stimate domnule ministru, 
Ideea conform căreia România va avea un „brand de ţară” pentru produsele cu specific agricol nu este nouă, dar până 

acum nu a fost pusă în aplicare. 
Consider că MADR trebuie să adopte măsuri ferme şi concrete, în vederea evitării apariţiei unor noi scandaluri 

alimentare, soldate cu pagube însemnate pentru producătorii agricoli. De asemenea, cred că produsele româneşti autentice şi  
tradiţionale trebuie atât protejate, cât şi promovate pe piaţa internaţională. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care sunt măsurile luate de MADR în vederea protecţiei produselor româneşti ca mărci înregistrate?2. Care sunt 

produsele agro-alimentare românești care au obținut până acum recunoașterea internațională a originalității și calității? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Deficitul de specialişti din domeniul medicinei legale 
Stimate domnule ministru, 
După cum ştiţi, domeniul expertizei medico-legale psihiatrice este extrem de sensibil, orice eroare în cadrul unei 

expertize medico-legale psihiatrice având posibilă consecinţă lăsarea unei persoane periculoase pentru societate în libertate 
sau, dimpotrivă, trimiterea în închisoare a unui om bolnav.  

Vă rog să îmi răspundeți:  
1. Care este deficitul actual al specialiştilor în expertizarea medico-legală psihiatrică din România?  
2. Cum se implică Ministerul Sănătăţii în acoperirea posturilor vacante din organigramele filialelor judeţene ale 

Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” şi care este situaţia Serviciului judeţean Teleorman?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Acțiuni de control al autovehiculelor supraîncărcate 
Stimate domnule ministru, 
Prezența pe drumurile publice a autovehiculelor supraîncărcate reprezintă un pericol pentru siguranța participanților la 

trafic deoarece acestea circulă cu viteze mult sub limita legală, fapt ce duce la ambuteiaje masive în trafic, iar prezența acestora 
în special pe drumurile naționale intens circulate face imposibilă depășirea acestora în siguranță deoarece se creează adevărate 
convoaie de camioane. 
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Pe lângă imposibilitatea depășirii în siguranță a vehiculelor supraîncărcate, acestea, datorită maselor mult depășite, au 
un timp de frânare mult mai mare, fapt ce duce la posibilitatea producerii unor accidente cu consecințe semnificative. De 
asemenea, camioanele supraîncărcate distrug trama stradală atât pe drumurile naționale și județene, cât și pe autostrăzi. Ultima 
observație poate fi ușor verificată pe Autostrada A1, atât între Pitești și București, cât mai ales între Sebeș și Sibiu. 

Statele din centrul și vestul Europei, pentru stoparea fenomenului, au instalate pe autostrăzi și drumuri naționale, 
sisteme automatizate care depistează camioanele care depășesc masa maximă admisă. Astfel, combinația dintre senzorii 
senzorii de cântărire în mișcare plasați pe suprafața drumului pentru a determina greutatea în timp real și camerele de control 
care recunosc automat numărul de înmatriculare trimite semnale de alertă corpului de control în vederea opririi și sancționării 
de către cel mai apropiat echipaj a autovehiculului depistat. 

În condițiile în care Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. reprezintă instituția 
specializată aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, instituție ce asigură la nivel naţional inspecţia şi 
controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, doresc să vă adresez 
următoarele întrebări: 

1. Care este numărul de acțiuni de control al autovehiculelor de transport marfă pe care I.S.C.T.R. le-a efectuat în anul 
2021? 

2. Care este numărul de acțiuni de control al autovehiculelor de transport marfă pe care I.S.C.T.R. le-a efectuat în 
primele 9 luni ale  anului 2022? 

3. Care este numărul de autovehicule de transport marfă care, în urma controalelor efectuate în anul 2021, au fost 
depistate că nu respectă masele maxime admise? 

4. Care este numărul de autovehicule de transport care, în urma controalelor efectuate în primele 9 luni ale anului 2022, 
au fost depistate că nu respectă masele maxime admise? 

5. Ținând cont de sistemele de control în timp real al autovehiculelor care depășesc masele maxime admise, aveți în plan 
instalarea acestora pe drumurile naționale și autostrăzile din România? 

6. Considerați oportună reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Traficul Rutier în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de control? 

Cu stimă, 
Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

Descongestionarea traficul rutier de pe Valea Prahovei 
 
Stimate domnule ministru, 
Din informațiile găsite în presă reiese că, în data de 7 decembrie 2022 au fost semnate două parteneriate  care au scopul 

de a descongestiona traficul rutier de pe Valea Prahovei. Astfel, conform declarațiilor se vor construi două căi rutiere 
suplimentare pentru separarea traficului turistic de traficul de tranzit, căi rutiere ce vor fi construite la Azuga, Bușteni și 
Comarnic. 

Ținând cont de faptul că Valea Prahovei reprezintă unul dintre cele mai intens circulate sectoare rutiere din România, 
importanța implementării unor proiecte de descongestionare a traficului sunt absolut necesare. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
Care este data pe care o considerați realistă pentru punerea în funcțiune a drumurilor cu rolul de a descongestiona 

traficul rutier de pe Valea Prahovei? 
Cu stimă, 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
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Adresată  domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Campania națională ,,Reciclăm în România’’ 
 
Stimate domnule ministru, 
Începând cu data de 1 decembrie 2022, Ministerul Mediului împreună cu cu Administrația Fondului pentru Mediu au 

lansat în mediul online campania națională ,,Reciclăm în România”, iar începând cu data de 15 decembrie 2022 campania se 
derulează  toate celelalte medii sub sloganul “Unele lucruri merg mai bine separate. La fel și deșeurile. Colectează separat!”. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime și reale ca gradul de colectare selectivă a deșeurilor în România să 

crească semnificativ în urma acestei campanii? 
2. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime astfel încât informațiile furnizate de campania națională ,,Reciclăm în 

România” să ajungă la toate categoriile sociale, indiferent de zona din care acestea provin? 
Cu stimă,      

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Programului Naţional de Împăduriri 2022-2026 
Stimate domnule ministru, 
În data de 28 noiembrie 2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat campania  națională de împădurire, 

campanie finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ce vizează  investiții în noi suprafețe ocupate de 
păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru derularea în condiții optime a Programului Naţional de 

Împăduriri 2022-2026? 
2. Care este numărul de hectare pe care îl considerați a fi transformat în suprafețe forestiere în urma finalizării 

Programului Naţional de Împăduriri 2022-2026? 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru, Ministrul Economiei 
 

Deficitul comercial al României în primele 9 luni ale anului 2022 
Stimate  domnule ministru, 
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în raportul privind ,,Comerțul internațional cu bunuri în 

luna septembrie și în perioada 01.01-30.09.2022’’1, deficitul comercial înregistrat în România se ridică la  3035,7 milioane 
euro. 

Astfel, în luna septembrie 2022, exporturile FOB au însumat 8518,0 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 
11553,7 milioane euro, iar faţă de luna septembrie 2021, exporturile din luna septembrie 2022 au crescut cu 34,1%, iar 
importurile au crescut cu 36,2%. 

Totodată exporturile FOB au însumat 68804,5 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 93867,7 milioane euro, iar 
exporturile au crescut cu 26,2%, iar importurile au crescut cu 31,7%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2021. Astfel, deficitul 
balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost de 25063,2 milioane euro, mai mare cu 8313,5 milioane euro decât cel înregistrat în 
perioada corespondentă a anului anterior. 

                                      
1 Template comunicat presa (insse.ro) 
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Conform INSS, cele mai mari ponderi în structura importurilor și exporturilor sunt deținute de grupele mașini și 
echipamente de transport (32,5% import și 41,5% export), alte produse manufacturate (cauciuc, fier, metal, îmbrăcăminte și 
accesorii, încălțăminte, etc.) unde ponderea se ridică la 28,7% la import și 30.1% la export. În ceea ce privește sectorul chimic, 
România a înregistrat un deficit comercial de 11,5 miliarde de euro, cu exporturi de produse chimice în valoare de 3,76 
miliarde de euro și importuri ce depășesc 15,3 miliarde. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru reducerea decalajului dintre importuri și exporturi? 
2. Care sunt măsurile concrete de sprijin pe care le aveți în vedere pentru sprijinirea  sectorului industrial din România? 

Cu stimă,      
Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată  domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Registrul electronic naţional al infecţiilor asociate asistenţei medicale 
 
Stimate  domnule ministru, 
Din informațiile găsite în presă reiese că dumneavoastră declarați că  va fi constituit Registrul electronic național al 

infecțiilor asociate asistenței medicale și un grup tehnic special pentru elaborarea cerințelor și indicatorilor privind calitatea 
îngrijirilor medicale, Registru ce va fi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătății2. 

Institutul Național de Sănătate Publică, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, se ocupă conform 
afirmațiilor dumneavoastră de crearea Registrului electronic național al acestor infecții asociate asistenței medicale, 
materializat într-o aplicație web. 

De asemenea, constituirea grupului tehnic special pentru elaborarea cerințelor și indicatorilor privind calitatea 
îngrijirilor medicale, împreună cu instituția responsabilă care este ANMCS, reprezintă acțiuni pe care Ministerul condus de 
dumneavoastră le derulează în momentul de față. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este termenul pe care dumneavoastră îl considerați real pentru punerea în funcțiune a acestui Registru? 
2. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime și reale, pentru scăderea concretă a cazurilor de infecții asociate 

asistenței medicale? 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Valoare totală a amenzilor de circulație neachitate pentru anii 2020-2022 
 
Stimate domnule ministru, 
În conformitate cu prevederile articolului 200, alineatul (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și 

completările ulterioare, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este valoarea totală a amenzilor de circulație 
neachitate, la nivel local, pentru intervalul 2020-2022. 

Menționez faptul că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 

                                      
2 VIDEO Rafila: Constituim un Registru electronic naţional al infecţiilor asociate asistenţei medicale | AGERPRES • Actualizează lumea. 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 

 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale  
 

Date statistice privind controalele ITM  
pentru anii 2019, 2020 și 2021 la nivel național și la nivelul județului Alba 

 
Stimate domnule ministru, 
România este unul din statele UE care are o rată foarte ridicată de muncitori care lucrează pe salariul minim pe 

economie. Potrivit informațiilor apărute în presă, 1,5 milioane de muncitori primesc salariul minim pe economie, din cei 5,5 
milioane de angajați la nivel național. Presa avertizează că, în realitate, există firme care aleg să comită evaziune fiscală, 
plătind salariile angajaților parțial la negru.  

ITM este autoritatea de stat prin care se asigură exercitarea controlului aplicării prevederilor legale în câmpul muncii în 
România. ITM are ca atribuție să controleze și să verifice operatorii economici, pentru a vedea condițiile în care lucrează 
angajații, precum și pentru a veghea la respectarea legislației în domeniul muncii.  

Aș vrea să ne transmiteți: 
- Câte controale au fost efectuate de ITM în fiecare dintre anii 2019, 2020 și 2021? 
- Câte controale au fost efectuate de ITM Alba în acești ani? 
- Estimați că, la momentul actual, există suficienți angajați în ITM-uri, astfel încât aceștia să își poată desfășura bine 

activitatea? Dacă nu, care estimați că este deficitul de personal? 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 
 

Deputat 
Beniamin Todosiu 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Când va fi reabilitat DJ 107 D și ce proiecte sunt în derulare pentru acesta? 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, atât Consiliul Județean Alba, cât și Consiliul Județean Mureș au alocat 

fonduri pentru reabilitarea drumului județean 107 D, pentru segmente de interes pentru ambele autorități județene. DJ 107 și 
DJ 107D fac legătura între cele două județe și se află în proces de reabilitare încă din 2007.  

În măsura în care dispuneți de aceste informații, vă rog să ne transmiteți, stimate domnule ministru: 
● Care sunt proiectele de reabilitare în derulare pentru DJ 107D la momentul actual? Când au, fiecare dintre acestea, 

termenele de finalizare? 
● Când estimați că va fi reabilitat în totalitate DJ 107D? 
● Care sunt sumele la care se ridică investițiile pentru reabilitarea acestui drum județean? Care sunt sumele cu care 

contribuie Consiliul Județean Alba, Consiliul Județean Mureș și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii? 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 

 
Deputat 

Beniamin Todosiu 
*** 
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Adresată domnului Vlad Ștefan Stoica, președintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii  

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor  
în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii (OUG 34/2014) 

Stimate domnule președinte,  
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, 

art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
formulez prezenta întrebare: 

Având în vedere:  
- Dispozițiile art. 27 alin. 1 din OUG 34/2014 care prevăd că:  
“În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă de către profesionişti, persoanele fizice 

sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, 
pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcările prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă, astfel ca aceasta să 
decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva profesioniştilor care au săvârşit sau sunt susceptibili să 
săvârşească încălcări ale prezentei Ordonanţe de urgenţă.”  

- Dispozițiile art. 27 alin. 2 din OUG 34/2014 care prevăd că:  
- Profesioniştii concurenţi pot informa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcarea prevederilor prezentei Ordonanţe de 
urgenţă.  

Doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1) Câte sesizări ați primit în perioada 2018 - 31 octombrie 2022 cu privire la încălcarea OUG 34/2014, în temeiul art. 27 

alin. 1, din partea persoanelor fizice sau organizaţiilor care, potrivit legii, au un interes legitim, aici făcând referire și la 
organizaţiile de consumatori și organizaţiile profesionale?  

2) Câte informări ați primit din partea profesioniştilor concurenţi, în perioda ianuarie 2018 - 31 octombrie 2022 cu 
privire la încălcarea OUG 34/2014, conform art. 27 alin. 2?  

3) Câte sancțiuni ați aplicat ca urmare a sesizărilor primite potrivit art. 27 alin. 1?  
4) Câte sesizări ați primit în perioada 2018 - 31 octombrie 2022 cu privire la încălcarea art. 21 alin. 1 din OUG 34/2014 

și câte sancțiuni ați aplicat ca urmare a acestor sesizări?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 

zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților.  
 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
Adresată Ministerului Economiei  

      În atenția domnului Horia-Miron Constantinescu, președintele Autorităţii Naţionale  
    pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) 

 
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor  

în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii (OUG 34/2014) 
Stimate domnule președinte,  
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, 

art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
formulez prezenta întrebare: 

Având în vedere:  
- Dispozițiile art. 27 alin. 1 din OUG 34/2014 care prevăd că:  
“În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă de către profesionişti, persoanele fizice 

sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, 
pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcările prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă, astfel ca aceasta să 
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decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva profesioniştilor care au săvârşit sau sunt susceptibili să 
săvârşească încălcări ale prezentei Ordonanţe de urgenţă.”  

- Dispozițiile art. 27 alin. 2 din OUG 34/2014 care prevăd că:  
- Profesioniştii concurenţi pot informa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcarea prevederilor prezentei Ordonanţe de 
urgenţă. 

Doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1) Câte sesizări ați primit în perioada 2018 - 31 octombrie 2022 cu privire la încălcarea OUG 34/2014, în temeiul art. 27 

alin. 1, din partea persoanelor fizice sau organizaţiilor care, potrivit legii, au un interes legitim, aici făcând referire și la 
organizaţiile de consumatori și organizaţiile profesionale?  

2) Câte informări ați primit din partea profesioniştilor concurenţi, în perioda ianuarie 2018 - 31 octombrie 2022 cu 
privire la încălcarea OUG 34/2014, conform art. 27 alin. 2?  

3) Câte sancțiuni ați aplicat ca urmare a sesizărilor primite potrivit art. 27 alin. 1?  
4) Câte sesizări ați primit în perioada 2018 - 31 octombrie 2022 cu privire la încălcarea art. 21 alin. 1 din OUG 34/2014 

și câte sancțiuni ați aplicat ca urmare a acestor sesizări?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 

zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților.  
 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
 




