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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni 18 mai  

 
Luni, 18 mai, la Camera Deputaţilor s-a inaugurat seria de dezbateri politice cunoscute sub denumirea 

generică de „Ora Guvernului”, la solicitarea grupurilor parlamentare din Opoziţie şi majoritatea parlamentară, 
alternativ. 

Primul grup parlamentar care a pus în aplicare noile reglementări ale Regulamentului Camerei Deputaţilor – 
Grupul parlamentar Democrat şi Popular – a chemat la „Ora Guvernului” pe ministrul Finanţelor Publice, Eugen 
Teodorovici, pentru a da explicaţii detaliate la tema supusă analizei: „Impozitarea bacşişului, măsură prevăzută de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative”. 

La dezbateri au participat: Ştefan Burlacu, liderul Grupului parlamentar Democrat şi Popular, Erdely 
Doloczki Istvan (Grupul parlamentar al UDMR), Andreea Paul (Grupul parlamentar al PNL), Marian Neacşu, liderul 
Grupului parlamentar al PSD şi Florentin Gust Băloşin, deputat neafiliat. 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri 19 mai 

 
 

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final miercuri, 20 mai, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 48 /2015) (323 
voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere); 

2. Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Theodor-
Cătălin NICOLESCU) (PH CD 49 /2015) (328 voturi pentru); 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor 
angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva 
României nr.1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 (PL-x 
238/2015) – lege ordinară (332 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere); 

4. Raportul comun înlocuitor al Comisiei pentru cultură şi Comisiei pentru buget privind reexaminarea, la 
cererea Preşedintelui României, a Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România 
(PL-x 399/2014/2015) - lege ordinară (332 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere); 

5. Legea pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, reexaminată la cererea 
Preşedintelui României (PL-x 399/2014/2015) - lege ordinară (333 voturi pentru, 2 abţineri); 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
(PL-x 131/2014) – lege organică (328 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri); 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 18/2015) – lege organică (332 voturi pentru, 2 abţineri); 

8. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, Comisiei pentru mediu şi Comisiei juridice privind 
reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 
- Codul silvic (PL-x 436/2014/2015) - lege organică (217 voturi pentru, 96 împotrivă, 9 abţineri); 

9. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, în forma iniţială adoptată de 
Parlament, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 436/2014/2015) - lege organică (218 voturi 
pentru, 95 împotrivă, 11 abţineri); 

10.Proiectul de Lege privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (PL-x 579/2014) – lege organică (309 
voturi pentru, 3 abţineri); 

11.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul 
comerţului (PL-x 229/2015) – lege organică (298 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere); 
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12.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul 
situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 311/2015) – 
lege organică (289 voturi pentru, 6 împotrivă, 4 abţineri); 

13.Proiectul de Lege privind planificarea apărării (PL-x 394/2015) – lege organică (298 voturi pentru, 1 
abţinere). 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2014 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015) - lege ordinară a fost retrimis Comisiei pentru industrii pentru 
o analiză suplimentară şi un nou raport. 

Liderul Grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor, Ludovic Orban, a anunţat depunerea moţiunii 
simple intitulată „PSD curentează banul public. Bonusuri uriaşe, contracte cu dedicaţie şi secrete de stat la 
Transelectrica”. Moţiunea a fost iniţiată de 99 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL, Grupului 
parlamentar Democrat şi Popular, precum şi un număr de deputaţi neafiliaţi. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2015 
(Situaţia cuprinde datele la  22 mai 2015) 

                       

  
Totalul iniţiativelor legislative 1151  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 425

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 326

373

– votate  370

             din care: - înaintate la Senat        38 

                            - în procedura de promulgare   30 

                            - promulgate* 101 

                            - respinse definitiv 201 

– amânate pentru sesiunea următoare 3

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 777

a) pe ordinea de zi 165

b) la comisii  585

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 22

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

5

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 10

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1

4) Desesizări 7

5) Retrase de iniţiatori 1

 
 

     Cele 370 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         103 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                               din care: 
     50 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                23  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      30  proiecte de legi  
                         267  propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 119 de legi, dintre care 18 din iniţiativele adoptate in sesiunea 
septembrie-decembrie 2014. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de miercuri,  19 mai 2015 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 151 

        din care: - în dezbatere 
151

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          8  

9  

   - votate 9
         din care: - înaintate la Senat   1 
                        - la promulgare   8 
                        - respinse definitiv   0 
   - la vot final 0

 
 
 
 
▪ Cele 9 iniţiative legislative votate privesc: 
           6 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                    din care: 
                3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

    3  proiecte de legi 
            3  propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 18 - 22 mai 2015 

 
 
 

 

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

1.  PL-x 238/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2014 privind 
realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului 
Moldovan şi alţii împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva 
României nr.2 din 12 iulie 2005 
 
 

2.  PL-x 399/2014/2015 - Lege pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

3.  PL-x 131/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii  
imobiliare nr.7/1996   
 
 

4.  PL-x 18/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 

5.  PL-x 436/2014/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

6.  PL-x 579/2014 - Lege privind insolvenţa persoanelor fizice  
 
 

7.  PL-x  229/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
înregistrării în registrul comerţului 
 
 

8.  PL-x 311/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al 
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative  
 

  

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

1. PL-x 394/2015 - Proiectul de Lege privind planificarea apărării  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  
a anului 2015 

( situaţie la data de  22 mai  2015 ) 
 

 

 
 

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

Din totalul proiectelor de legi,  102 au fost transmise Parlamentului, dintre care 99 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ și 3 sunt la Senat 
în calitate de primă Cameră sesizată:  

 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă 
Cameră 
sesizată: 

7 0

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

0
0
0

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

5
1
1

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

95 3

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

13
43
0

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

0
1
6

29

Total  3  56  43

Total general: 102 3 99 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

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

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2211   mai 22001155)) 
 
 
 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

 

CD + S 
OZ Plen   
 BUG CD + BUG 
S  
 

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

2 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

 

CD + S 
OZ Plen   
 BUG CD + BUG 
S  
 

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

3 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

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

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

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - OZ Plen 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise  depus 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
- Cameră decizională: CD IND �i AGRI 

 
pe 13.05.2015 
 (276/R/ 2015) 

4 

PLx 
38/2015 

 
L 

482/2014 

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

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

S  - Adoptat pe  
05.02.2015 
 
CD - OZ Plen 
TRSP 
 

Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat depus 
pe 13.05.2015 
(281/R/ 2015) 

5 

PLx 
57/2015 

 
L 

475/2014 

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

 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD - OZ Plen 
BUG şi JUR 

 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise  depus 
pe 14.05.2015 
 (293/R/ 2015) 
 
 

6 

PLx 
51/2015 

 
L 

598/2014 

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

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  - OZ Plen 
AGRIC şi MED 
 

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise  depus 
pe 20.05.2015 
 (312/R/ 2015) 

7 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen 
IND. şi JUR  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise  depus 
pe 21.05.2015 
(314/R/ 2015) 



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  

9 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
(poz. I-c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 

10 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

11 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 



 
4
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12 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

13 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

14 

PLx 
20/2015 

 
L 

603/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD -  
Suspendat 
18.03.2015 

Suspendat 

15 

PLx 
235/2015 

 
L 

5/2015 

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

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

S  - Adoptat pe 
11.03.2015 
 
CD -  
Suspendat 
29.04.2015 
 

Suspendat 



 
5

Nr. 
crt 

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

16 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

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

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

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

 
TDR:  

17 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-52) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

18 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-55) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

19 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 
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20 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 

21 

PLx 
467/2014 

 
L 

492/2014 
 

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

 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 

22 

PLx 
75/2015 

 
L 

718/2014 

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

 

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

 
 
TDR: 
02.03.2015 

23 

PLx 
268/2015 

 
L 

6/2015 

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

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

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - BUG 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
07.04.2015 
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24 

PLx 
371/2015 

 
L 

127/2015 

Proiect de lege privind Codul fiscală. (poz. II-13) 
Adoptarea unui nou Cod Fiscal, care, în linii mari, 
păstrează orientarea actualei reglementări, ce urmează să 
fie abrogată. 

S  - Adoptat pe 
27.04.2015 
 
CD - BUG 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
26.05.2015 

25 

PLx 
385/2015 

 
L 

128/2015 

Proiect de lege privind Codul de procedură fiscală. 
(poz. II-12) 

Crearea cadrului legislativ privind Codul de procedură 
fiscală, care, în linii mari păstrează vechea structură a 
actului normativ, aducându-se în acelaşi timp îmbunătăţiri 
prin comasarea unor titluri sau capitole, în scopul 
înlesnirii accesului şi înţelegerii cu mai multă uşurinţă de 
către persoanele fizice şi juridice cărora li se aplică. 

S  - Adoptat pe 
28.04.2015 
 
CD - BUG 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
26.05.2015 

26 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism. (poz. I-b-47) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 

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

 
TDR: 
27.05.2015 

27 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-40) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a 
noilor dispoziţii europene în domeniul transporturilor 
rutiere, respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune 
privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru pentru 
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de 
abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale 
Regulamentului (CE) nr.1072/2009  al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa transportului 
rutier internaţional de mărfuri  şi ale Regulamentului (CE) 
nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu 
autocarul şi autobuzul şi de modificarea Regulamentului 
(CE) nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor 
ce-i revin României în calitatea sa de stat membru al UE. 

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

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
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28 

PLx 
190/2014 

 
L 

17/2014 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 
 

29 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

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

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

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 

CD - Retrimisă 
pe 11.02.2015 
la IND pt. 
raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
25.02.2015 

30 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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31 

PLx 
479/2014 

 
L 

484/2014 

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

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

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

 
TDR: 
28.10.2014 

32 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile 
judeţului Ilfov. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

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

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
 

33 

PLx 
537/2014 

 
L 

596/2014 
 

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

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

 
 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.12.2014 
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34 

PLx 
552/2014 

 
L 

/2014 

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

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

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

 
TDR: 
30.12.2014 

35 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. I-b-30) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 

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

TDR: 
25.03.2015 

36 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

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

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2015 

37 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 



 
11

Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
 

39 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-39)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SĂN   
pt. raport comun

 
 
TDR: 
29.11.2012 

40 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

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

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

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

 
TDR: 
17.04.2014 

41 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

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

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul 
zootehniei. 

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

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 

42 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

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

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

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

 
TDR: 
11.03.2015 



 
12

Nr. 
crt 

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

43 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-59) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Respins pe 
24.10.2005 

 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport 

 
TDR: 
25.09.2012 

44 

PLx  
551/2014 

 
L 

464/2014 

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

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

 
S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - ADMIN 
pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 

 

45 

PLx 
28/2015 

 
L 

591/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
11.05.2015 
 
CD -MED 
pt. raport 
 

TDR: 
04.06.2015 

46 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
04.05.2015 
 
CD  -  MUN şi 
SAN 
pt. raport 
comun 

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 

47 

PLx 
396/2015 

 
L 

136/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 96/2003 privind 
protecţia maternităţii la locurile de muncă.  
(poz. II-11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
25/2004, cu modificările ulterioare, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa 
de stat membru al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  -  MUN 
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 



 
13

Nr. 
crt 

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

48 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor 
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate 
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare 
a institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe trei nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

49 

PLx  
395/2012 

 
L 

212/2012 

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

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

S - Adoptat pe 
25.09.2012 

 
CD - CULT şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
18.10.2012 

50 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

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

(poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind 
cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare, 
în scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a 
Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi 
conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele 
judiciare între statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 

51 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
10.04.2014 
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Nr. 
crt 

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

52 

PLx 
193/2014 

 
L 

116/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
08.04.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 

53 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

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

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

S - Respins pe 
03.06.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
04.09.2014 

54 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
01.09.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR:  
11.09.2014 

55 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 
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crt 

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

56 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
 
TDR:  
07.04.2015 
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Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
522/2010 

 
L 

509/2010 

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

 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
 
 
S  - Oz Plen  
 
 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

2 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

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

 

CD - Adoptat pe 
18.10.2011 
 
S  - Oz Plen 
 
 

 
Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx  
81/2013 

 
L 

99/2013 

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

 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S  - ÎNV 
pt.raport 
 

 
 
 
TDR: 
07.05.2013 

4 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 
 
 

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

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

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

 
 
TDR: 
24.03.2015 
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Nr. 
crt 

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

5 L 
169/2014 

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

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
12.03.2014 

6 L 
352/2014 

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

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 

7 L 
689/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-a-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 



 
18

Nr. 
crt 

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

8 PLx 
266/2015 

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

 

CD - Adoptat pe 
22.04.2015 
 
S  -  

 

9 

PLx  
26/2015 

 
L 

588/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD -  Adoptată pe 
29.04.2015 

La promulgare 
din data de 
13.05.2015 
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crt 

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

10 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare 
şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în 
condiţii de profitabilitare a activităţii 
operatorilor economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a 
statului la anumiţi operatori economici, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
29.04.2015 
  

La promulgare 
din data de 
13.05.2015 

11 

PLx 
27/2015 

 
L 

589/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD  - Adoptat pe 
06.05.2015 
 

La promulgare 
din data de 
13.05.2015 

12 

PLx 
475/2014 

 
L 

460/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
06.05.2015 

La promulgare 
din data de 
18.05.2015 
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crt 

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

13 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
17.05.2011 
  
S  - Adoptat pe 
18.05.2011 
 
 

 

14 

PLx 
436/2014 

 
L 

567/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
27.04.2015 
 

CD - Adoptată pe 
20.05.2015 
 

 

15 

PLx 
229/2015 

 
L 

3/2015 

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

 

S  - Respins  pe 
04.03.2015 
 
 
CD  -  Adoptat pe 
20.05.2015 

 

16 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

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

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

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - Respins pe 
11.02.2015 

Respins 
definitiv pe 
11.02.2015 

17 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere 
de protecţie. (poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
16.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 
 

Legea nr. 
14/2015 



 
21

Nr. 
crt 

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

18 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

Legea nr. 
15/2015 

19 

PLx 
529/2014 

 
L 

753/2014 

Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a 
amendamentului convenit prin Contractul de 
finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la 
Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptată pe 
09.12.2014 
 
S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 
 

Legea nr. 
18/2015 

20 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau 
a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb. 
(poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe  
18.04.2011 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
25/2015 
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crt 

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

21 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
29/2015 

22 

PLx 
482/2014 

 
L 

457/2014 

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

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

S  - Adoptată pe  
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
31/2015 

23 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
11.02.2015  
  

Legea nr 
32/2015 



 
23

Nr. 
crt 

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

24 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor. 
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, în 
vederea clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura 
o transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 
2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori 
şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  
a Directivelor 97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale 
Parlamentului European şi ale  Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului („Directiva privind practicile 
comerciale neloiale”) , din perspectiva consolidării 
acestor reglementări, în raport cu răspunderile care 
revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptată pe  
03.06.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
33/2015 

25 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe  
15.12.2014 
 
CD - Adoptată  pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
40/2015 

26 

Plx 
575/2014  

 
L 

487/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
08.12.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
43/2015 



 
24

Nr. 
crt 

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

27 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe 
24.06.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
45/2015 

28 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe  
17.02.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
46/2015 

29 

PLx  
538/2014 

 
L 

602/2014 

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

 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
47/2015 

30 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată  pe 
17.11.2010 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 
 

Legea nr. 
50/2015 



 
25

Nr. 
crt 

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

31 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. 
 (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptată pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
55/2015 

32 

PLx 
474/2014 

 
L 

459/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
04.03.2015  
 

Legea nr. 
59/2015 

33 

PLx 
394/2014 

 
L 

331/2014 

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

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

S - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD  - Adoptată pe 
11.03.2015 
 
 

 
 
 
Legea nr. 
62/2015 

 
 

34 

PLx 
240/2014 

 
L 

231/2013 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea 
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe 
28.04.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 
 

Legea nr. 
63/2015 



 
26

Nr. 
crt 

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

35 

PLx 
103/2013 

 
L 

46/2013 

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

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

S - Adoptată pe 
25.03.2013 
 
CD  - Adoptată  pe 
11.03.2015 
  
 
 

Legea nr. 
67/2015 

36 

PLx 
476/2014 

 
L 

463/2014 

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

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

S - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
68/2015 

37 

PLx 
596/2014 

 
L 

594/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
15.12.2014 
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
69/2015 



 
27

Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

Lege pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată. (poz. I-b-56) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S   - Adoptată pe 
02.12.2014  
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
70/2015 

39 

PLx 
93/2015 

 
L 

2/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
25.02.2015 
 
CD - Adoptată pe 
18.03.2015 
 

Legea nr. 
74/2015 

40 

PLx 
55/2015 

 
L 

470/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 

CD - Adoptată pe 
18.03.2015 

Legea nr. 
75/2015 



 
28

Nr. 
crt 

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

41 

PLx 
74/2015 

 
L 

750/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
18.02.2015 
 
CD - Adoptată pe 
25.03.2015 
 

Legea nr. 
77/2015 

42 

PLx 
535/2014 

 
L 

493/2014 

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

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

S - Adoptată pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.03.2015 

Legea nr. 
79/2015 

43 

PLx 
39/2015 

 
L 

590/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
05.02.2014 
 
 
CD  - Adoptată pe 
25.03.2015 
 

Legea nr. 
81/2015 

44 

PLx 
19/2015 

 
L 

601/2014 

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

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

S  - Adoptată pe 
05.02.2014 
 
CD  -  Adoptată pe  
01.04.2015 

Legea nr. 
88/2015 



 
29

Nr. 
crt 

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

45 

PLx 
227/2015 

 
L 

4/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
04.03.2015 
 
CD  - Adoptată pe  
01.04.2015 
 

Legea nr. 
93/2015 

46 

PLx  
23/2015 

 
L 

607/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - Adoptat pe 
06.05.2015 
 

Legea nr. 
116/2015 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de  22 mai 2015) 
 
 
 

  Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 26 rapoarte.  

        Comisiile permanente au depus   30  avize. 

  Cele 26 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 15  

 11 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

3  
     2 

21  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 598 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   75  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  45  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1862 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 317 

 rapoarte suplimentare 134 107 40 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35 9 

TOTAL     771 725 366 

 
         
 
 
 
 



                  A N E X A  
     
 

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

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  18 - 22 mai 2015 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.229/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului – raport 
comun cu comisia juridică 
- prioritate legislativă  

Guvern 
respins de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(302/R din 19.05.2015) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.250/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 

pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(189/RS din 
21.05.2015) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.139/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.10/1995 privind calitatea în construcţii 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

12.05.2015 
Raport de respingere 

(308/R din 20.05.2015) 

2 

 
Plx.507/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

41 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.05.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(65/RS din 20.05.2015) 



3 

 
Plx.141/2015 Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de 

creştere economică a ţării 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

19.05.2015 
Raport de respingere 

(309/R din 20.05.2015) 

4 

 
Plx.119/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 – 

raport comun cu comisia pentru mediu 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere 

(310/R din 20.05.2015) 

5 

 
 
PLx.458/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – raport comun cu comisia juridică 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.11.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(314/R din 21.05.2015) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.436/2014
/2015 

Reexaminare – Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 – Codul silvic – raport comun cu comisiile – juridică  şi 
mediu 
- prioritate legislativă 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

12.05.2015 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(299/R din 19.05.2015) 

2 

 
PLx.52/2015 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici 

şi mijlocii – raport comun cu comisia pentru mediu 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de respingere 
(311/R din 20.05.2015) 

3 

 
PLx.51/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii – raport comun cu comisia 
pentru mediu 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(312/R din 20.05.2015) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.41/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 din Legea 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

1 dep. 
adoptat de 

Senat 
19.05.2015 

Raport de respingere 
(317/R din 21.05.2015) 



 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.436/2014
/2015 

Reexaminare – Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 – Codul silvic – raport comun cu comisiile – agricultură 
şi agricultură 
- prioritate legislativă 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

12.05.2015 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(299/R din 19.05.2015) 

2 

 
Plx.119/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 – 

raport comun cu comisia pentru industrii 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.05.2015 
Raport de respingere 

(310/R din 20.05.2015) 

3 

 
PLx.52/2015 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici 

şi mijlocii – raport comun cu comisia pentru agricultură 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de respingere 
(311/R din 20.05.2015) 

4 

 
PLx.51/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii – raport comun cu comisia 
pentru agricultură 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(312/R din 20.05.2015) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.18/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(303/R din 19.05.2015) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.868/2007 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 
din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti – raport comun cu comisia 
juridică 

42 parlam. 
respins de 

Senat 
03.03.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(307/R din 20.05.2015) 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.353/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 din Legea 

audiovizualului nr.504/2002 
5 parlam. 19.05.2015 

Raport de respingere 
(313/R din 21.05.2015) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.633/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari 

19 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(176/RS din 
18.05.2015) 

2 

 
PLx.59/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România – raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.05.2015 

Raport de adoptare 
(295/R din 18.05.2015) 

3 

 
Plx.223/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind 

azilul în România – raport comun cu comisia pentru apărare 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.05.2015 
Raport de respingere 

(296/R din 18.05.2015) 

4 

 
PLx.246/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate – raport comun cu comisia 
pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de adoptare 
(297/R din 18.05.2015) 

5 

 
Plx.582/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist din România 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.05.2015 
Raport de adoptare 

(298/R din 18.05.2015) 

6 

 
PLx.436/2014
/2015 

Reexaminare – Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 – Codul silvic – raport comun cu comisiile – agricultură 
şi mediu 
- prioritate legislativă 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

12.05.2015 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(299/R din 19.05.2015) 



7 

 
PLx.229/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului – raport 
comun cu comisia economică  
- prioritate legislativă  

Guvern 
respins de 

Senat 
05.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(302/R din 19.05.2015) 

8 

 
PLx.131/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia pentru 
apărare 
- prioritate legislativă  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(304/R din 19.05.2015) 

9 

 
PLx.579/2014 

Proiect de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice 

157 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

19.05.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(305/R din 20.05.2015) 

10 

 
Plx.868/2007 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 
din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti – raport comun cu comisia pentru 
învăţământ 

42 parlam. 
respins de 

Senat 
28.04.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(307/R din 20.05.2015) 

11 

 
 
PLx.458/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – raport comun cu comisia pentru 
industrii 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(314/R din 21.05.2015) 

12 

 
Plx.312/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.278/2009 republicată privind Codul civil 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

19.05.2015 
Raport de respingere 

(315/R din 21.05.2015) 

13 

 
Plx.313/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă şi a Legii nr.76/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.05.2015 
Raport de respingere 

(316/R din 21.05.2015) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.59/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.03.2015 

Raport de adoptare 
(295/R din 18.05.2015) 



2 

 
Plx.223/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind 

azilul în România – raport comun cu comisia juridică 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.03.2015 
Raport de respingere 

(296/R din 18.05.2015) 

3 

 
PLx.246/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate – raport comun cu comisia 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.03.2015 

Raport de adoptare 
(297/R din 18.05.2015) 

4 

 
PLx.395/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la 
Bucureşti la 6 octombrie 2014 

Guvern  12.05.2015 
Raport de adoptare 

(301/R din 19.05.2015) 

5 

 
PLx.131/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia juridică 
- prioritate legislativă  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.05.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(304/R din 19.05.2015) 

6 

 
Plx.362/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Statutul 
personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin 
Legea nr.35/2015 

1 dep.  19.05.2015 
Raport de adoptare 

(306/R din 20.05.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 
 

 Interpelari 
 
 
Adresată:  domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
În atenția: Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului 
De către: deputat Sorin Avram Iacoban 
Obiectul interpelării: Recuperarea prejudiciilor F.N.I. 

 
 
Domnule ministru, deși au trecut mai bine de 14 ani de la prăbușirea Fondului National de Investiții 

(F.N.I.) , sunt încă păgubiți F.N.I. care au caștigat în instanța prin hotărâri devenite între timp executorii, dar care nu 
au beneficiat de sumele hotărâte de instanțe ca parte a prejudiciului suferit.  

Presedinții A.V.A.S., respectiv A.A.A.S. au promis de-a lungul timpului că vor insista asupra promovării 
unor acte normative care să rezolve problema și pentru cei 25 % de păgubiți care nu au mai reușit să fie despăgubiți. 

A.A.A.S. a efectuat o serie de plăți voluntare până în urmă cu 4 ani când politica acestei autorități s-a 
schimbat și datorită faptului că unii dintre păgubiți s-au adresat diferitelor cabinete de executor judecatorești pentru 
executarea creanței exigibile. Din pacate, pentru cei care au apelat la executarea silită, A.A.A.S.  a blocat în mod 
premeditat plățile sustinând oficial ca autoritatea nu face decât plăți voluntare, pentru dosare de executare silită 
răspunzând doar executorii judecatorești. 

Din lecturarea acestor răspunsuri transmise creditorilor pagubiți, nu rezultă altceva decât faptul că, 
A.A.A.S. ceartă creditorii cu privire la îndrăzneala acestora de a se adresa executorilor judecatorești, îndrazneală 
pedepsită cu refuzul de plata, deși conform legii conturile acestei autorități sunt poprite în mod legal. 

Domnule ministru, în conformitate cu O.M.F. 2336/2011 executarea silită a debitoarelor  instituții  
publice  se face dupa o procedură  specială conform careia instituția de stat debitoare este singura care dă dispoziție 
Trezoreriei dacă să se efectueze sau nu plata în dosarele de executare silită. Așadar, în cazul pagubiților F.N.I. din 
dosarul nr. 125/2010 aflat la B.E.J. Culcea Raluca Mariana Trezoreria ar fi virat sumele nevesare dacă  A.A.A.S. ar fi 
dat dispoziție. De asemenea a indica creditorilor să se adreseze executorului judecatoresc pentru consemnarea 
sumelor nu este in concordantă nici cu situatia juridică de fapt, nici cu cea de drept deoarece ordinului ministerului 
Finanțelor mai sus menționat doar A.A.A.S.  va răspunde  daca  va  efectua plăți sau nu în dosarele de executare 
silită. 

Având în vedere toate cele precizate vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la urmatoarele 
întrebări: 

1. Când va da dipoziție A.A.A.S. Trezoreriei naționale  pentru virarea sumelor necesare acoperirii 
tuturor prejudiciilor produse creditorilor cu actualizarea legală la rata inflației, pentru pagubiții F.N.I.,  parte în 
dosarul de executare silită nr. 125/2010 aflat la B.E.J. Culcea Raluca Mariana? 
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2. De ce în ultimii 4 ani A.A.A.S. susține o discriminare de tratament între creditorii care nu au optat 
pentru executarea silită a instituției și pentru care realizează plăți voluntare și creditorii care au apelat la măsura 
executării silite pentru care  au fost poprite conturile autorității. 

Solicit răspuns scris și oral. 
Cu deosebit respect, 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
  

Situația juridică a românului expulzat din Republica Moldova 
 

Domnule ministru, saptămâna trecută pe toate posturile de televiziune românești a fost dezbătut  
incidentul în care cetățeanul român Gheorghe Simion a fost declarat persoana non grata și ca atare, expulzat din țara 
vecină, republica Moldova cu o interdicție de revenire în această țară de 5 ani. Gheorghe Simion,  președintele 
“Platformei  Unioniste Acțiunea 2012”, a fost reținut de către serviciile de securitate din Republica Moldova și 
declarat ca persoana indezirabilă pentru motivul că acțiunile sale ar fi fost de natura să pună în pericol securitatea 
national a țării vecine. 

Știm că ați solicitat omologului moldovean, Natalia Gherman soluționarea situației expulzării 
cetățeanului român odată cu întâlnirea de la Bratislava a grupului de la Visegrad în format V4 plus partenerii estici. 
Totuși, situația cetățeanului român pare a fi cel puțin discutabilă atâta timp cât în Parlamentul de la Chișinau au 
existat proteste la nivel oficial față de măsura expulzării. Astfel, unii parlamentari ai legislativului moldovean au 
acuzat serviciile de securitate moldovene de acțiuni prin care sunt puse în pericol atât relațiile cu România cât și 
reușitele Moldovei la Summit-ul Parteneriatului Estic de la Riga. Mai mult, primarul Chișinaului  Dorin Chirtoacă 
aprecia pentru Radio France International că măsura expulzării cetățeanului român Gheorghe Simion ar putea face ca 
relațiile româno – moldovene  să  intre într-o era glaciară și că o astfel de măsura nu are nimic de-a face cu libera 
circulație în spațiul European, cu acordurile de asociere la care partea este Republica Moldova sau cu finanțarea 
proiectelor de infrastructură care au loc între București și Chișinau.  

Știm de asemenea că M.A.E. are în atribuție protejarea cetățenilor români din afara granițelor, precum și 
protejarea drepturilor fundamentale ale acestora prevazute și de CEDO.  

Având în vedere toate cele precizate, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne răspunde la următoarele 
întrebări: 

 
1. Au fost respectate toate drepturile românului Gheorghe Simion raportate la declararea sa de către 

Republica Moldova ca persoană indezirabilă? 
2. A acordat M.A.E. toată consultanța necesară românului expulzat? 
3. Ce măsuri va lua M.A.E. dacă se va demonstra că autoritățile Republicii Moldova au abuzat prin 

ducerea la îndeplinire a măsurii expulzării cetățeanului român și prin aplicarea față de acesta a 
interdicției de 5 ani de a mai reveni pe teritoriul Rep. Moldova? 
 

4. Cați romani au fost expulzați de pe teritoriile altor țări începand cu anul 2012 și pentru cați dintre 
aceștia MAE a acordat asistența necesară? La această întrebare vă rugăm să ne prezentați numele 
persoanelor expulzate, țara de unde au fost expulzați, motivul de expulzare, precum și actiunile 
întreprinse de MAE pentru fiecare din cazuri, în parte. 

   Solicităm răspuns scris și oral în termenul prevăzut de lege. 
 Cu deosebit respect, 
  

Deputat 
Sorin Avram Iacoban 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 

Prezenta declaraţie politică se referă la un aspect foarte important în ceea ce priveşte viitorul micilor fermieri şi 
în special al micilor producători de lapte. Este vorba de aplicarea prevederilor Legii 145/2014 în domeniul  laptelui 
de bovine şi ovine. 

Această lege stipulează faptul că în conformitate cu prevederile articolului 7 şi 8 ,,se interzice comercializarea 
produselor agricole fără carnet de comercializare.” 

Din păcate, această lege şi aplicarea ei se adresează şi unei categorii de oameni săraci şi bătrâni, care nu vor 
reuşi să se alinieze cerinţelor prevăzute în prezenta lege. 

Dacă acestă lege se aplică, respectând condiţiile DSV, colectarea laptelui  este obligatorie de 2 ori pe zi, deci 
ţăranul va trebui sa se deplaseze la punctul de colectare cu 2 file pe zi, ceea ce înseamnă că  unui ţăran nu îi ajunge un 
carnet de comercializare pe lună, deoarece are 40 file. Costul acestuia este între 30 de lei şi 80 de lei iar venitul unui 
mic producător de lapte este  de 100-150 de lei. 

Am informaţii  că marile firme deja au renunţat să colecteze laptele micilor producători români, deoarece 
presupune o muncă infernală atât la sediul firmelor cât şi în cadrul primăriilor unde se vor centraliza şi raporta către 
finanţe. Acestor firme o să le fie mai convenabil să importe laptele din străinătate decât să achiziţioneze laptele 
autohton. 

Iată un alt motiv prin care ţăranul român va renunţa la creşterea de animale, din cauza birocraţiei şi îi luăm 
poate şi singura sursă de venit. 

Completarea formularului din carnetul de producător este imposibilă în formatul din lege deoarece, la plecarea 
din curte, micul producător trebuie să specifice cantitatea de lapte, preţul unitar şi preţul total. Se ştie că în contractul 
negociat de procesatori cu producătorii de lapte plata se face la unităţi de grăsime, care la sfârşitul lunii transformă 
laptele dintr-o cantitate în una mai mare sau mai mică.  

Care ar fi soluţia? Amendarea Legii 145/2014 prin modificarea art. 7 şi 8 în care emiterea certificatelor de 
producător pentru micii fermieri cu una sau două vaci să se facă lunar.  

Iată cum o lege care era destinată combaterii speculanţilor şi samsarilor din pieţe loveşte de fapt în ţaranii şi 
micii producători de lapte.  

Fac un apel pe această cale tuturor colegilor parlamentari de a modifica, în regim de urgenţă prevederile Legii 
145/2014, pentru a debloca o situaţie deosebită apărută în agricultura românească. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Cristian Chirteş 

 
*** 

 
Să facem ordine în debandada televizată din România! 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
  

 Mi-am exprimat şi cu alte prilejuri nemulţumirea şi indignarea faţă de modul în care înţeleg anumite 
televiziuni să prezinte subiecte aşa-zise de top, dar care, în opinia mea şi a milioane de români, nu fac altceva decât 
să contribuie în mod determinant la creşterea gradului de incultură a noastră, a tuturor. În acest context, mi s-a părut 
incredibil şi inexplicabil, în acelaşi timp, cum instituţia abilitată să vegheze buna desfăşurare şi corectitudinea 
emisiunilor difuzate pe posturile noastre de televiziune, în speţă Consiliul Naţional al Audiovizualului, tolerează 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  16 - 2015  
săptămâna  18 – 22 mai 2015   

 

12

nepermis anumite produse media care promovează doar promiscuitatea, falsele modele şi manelismul social 
generalizat!  
De-a lungul ultimilor ani au existat numeroase situaţii în care emisiunile de televiziune, mai mult sau mai puţin de 
gen tabloid sau can-can, au derapat nepermis de la normele Legii Audiovizualului nr. 504/2002, precum şi a 
Deciziilor CNA aflate în vigoare, dar şi a normelor deontologice care ar trebui să guverneze profesia de jurnalist. În 
tot acest timp, nu am auzit să se ia măsuri logice împotriva acestor televiziuni care promovează la cel mai înalt nivel 
incultura şi atitudinile jignitoare, singura sancţiune primită de un post TV fiind eminamente politică… 
 Ultimul exemplu de acest gen a fost mediatizarea excesivă şi, să-mi fie scuzată expresia, dizgraţioasă, din 
multe puncte de vedere, a decesului mamei vedetei din show-biz Oana Zăvoranu. Este inexplicabil cum CNA nu a 
intervenit în nici un fel, după zecile de ore de emisie difuzate de majoritatea televiziunilor pe acest subiect! Sunt 
sigură că sunt în asentimentul a mii de români şi a mii de părinţi când afirm, cu responsabilitate, că prezentarea unei 
înmormântări, preţ de zeci de ore, pe mai toate canalele de televiziune, nu constituie un argument al 
profesionalismului! Mai mult decât atât, anumite imagini pot afecta emoţional copiii noştri, ba chiar să-i 
traumatizeze, deoarece în zilele respective chiar nu se mai putea vedea nimic altceva la televizor în afara 
înmormântării respective! Şi, dacă analizăm în profunzime fenomenul, ne mai putem aminti o sumedenie de astfel de 
emisiuni jenante, submediocre, care mă fac să mă întreb dacă nu cumva există o politică a responsabililor statului de 
a îndobitoci populaţia României, oricum confruntată cu atâtea probleme şi privaţiuni!... 
 Probabil însă că nu putem cere o altă atitudine din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului atât timp 
cât însăşi preşedintele acestuia, doamna Laura Georgescu, a fost prezentată deseori în ipostaze care nu fac deloc 
cinste acestei funcţii importante ocupate în statul român! Toată România a văzut anul trecut cum doamna Laura 
Georgescu înjura ca birjarii în şedinţele CNA şi se lăuda în gura mare că favorizează anumite posturi de televiziune! 
Înregistrările scandaloase cu ieşirile nepotrivite ale preşedintei CNA au făcut înconjurul României, dar, culmea, ea a 
rămas în funcţie până în ziua de astăzi, deşi CNA este o instituţie subordonată Parlamentului… 
 Situaţia impardonabilă a acestei doamne, preşedinte cu rang de ministru, este cu atât mai gravă cu cât Laura 
Georgescu este, de ceva timp, protagonista unor cercetări ale procurorilor DNA. Şefa CNA este urmărită penal sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi instigarea la fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în 
formă continuată. Este a treia extindere a cercetărilor împotriva preşedintelui CNA, care este urmărită penal pentru 
abuz în serviciu încă din septembrie anul trecut! 
 În consecinţă, consider că ieşirile din decor ale televiziunilor româneşti nici nu mai trebuie să ne mire, în 
condiţiile în care „paznicul” lor este urmărit penal şi trebuie să-şi dedice timpul propriei apărări, nu verificării 
anomaliilor care se petrec pe posturile TV în faţa copiilor noştri! Din păcate, plenul Camerei Deputaţilor a respins 
săptămâna trecută proiectul de lege de modificare a Legii audiovizualului, propus de Partidul Naţional Liberal, care 
prevedea posibilitatea Parlamentului de a-l demite pe preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului. Cu toate 
acestea, în opinia mea, conducerea statului, evident cea politică, trebuie să ia urgent măsura de demitere a Laurei 
Georgescu din funcţia de preşedinte a CNA, şi să dispună numirea unei persoane integre, corecte, care să fie în stare 
să facă ordine în prezentarea emisiunilor de televiziune. În caz contrar, nu trebuie să ne mirăm că, sub influenţa 
emisiunilor negative şi negativiste de la TV, copiii noştri vor deprinde atitudini violente şi distructive încă de mici, 
fără ca noi, părinţii, nici măcar să nu realizăm motivele!... 
 

Deputat 
Maria Grecea 

 
*** 

 
 

Sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în mare suferinţă! 
 

Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,  
 
Ministerul Educaţiei Naţionale a postat pe site-ul propriu, recent, rezultatele testelor naţionale administrate în 

anul 2014 elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Interpretarea acestor rezultate nu poate naşte decât serioase 
întrebări asupra eficienţei învăţământului preuniversitar, primar şi gimnazial.  
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Astfel, în medie, unul din patru elevi nu rezolvă în mod corect testele de dificultate medie, iar în cazul elevilor 
din mediul rural, rezultatele sunt semnificativ mai proaste decât ale celor din mediul urban. Avem astfel imaginea a 
două Românii: una dintre ele, specifică lumii rurale, oraşelor mici şi cartierelor sărace ale oraşelor mari, în vădită 
inferioritate faţă de cealaltă Românie, specifică zonelor socio-economice mai dezvoltate. 

Datele prezentate mai sus sunt doar pojghiţa faptelor. Dacă am cerceta mai îndeaproape, am constata că elevii 
din învăţământul preuniversitar românesc testaţi au rezultate acceptabile doar când vine vorba despre reproducerea 
informaţiilor (68% dintre aceştia reuşesc să identifice corect informaţiile prezentate), dar scorul este catastrofal atunci 
când vine vorba despre analiza şi interpretarea informaţiilor: doar unu din patru elevi români face faţă acestui gen de 
sarcină. 

Să nu ne mire faptul că, dintre absolvenţii de gimnaziu sau cei de liceu, proporţii semnificative nu reuşesc să 
treacă pragul Examenelor Naţionale. Ei culeg, la sfârşitul unui ciclu şcolar, roadele felului defectuos în care este 
aşezat şi funcţionează un întreg sistem de învăţământ. 

Este nevoie urgentă de o nouă lege a învăţământului preuniversitar românesc. Nu una dospită în subteranele 
ministerului de resort, ci una dezbătută public, de către toţi factorii implicaţi: specialiştii în educaţie, părinţi, elevi, 
cadre didactice, sindicate, parteneri economici ai instituţiilor de învăţământ, reprezentanţi ai administraţiilor locale şi 
centrale. Iar această lege trebuie, printre altele, să aibă în vedere nu doar alocarea a minim 6% din PIB 
învăţământului şi cercetării româneşti, dar şi cuprinderea acelor măsuri concrete pentru realizarea egalităţii reale a 
condiţiilor de învăţământ pentru toţi elevii, indiferent de starea socio-economică a părinţilor lor, precum şi 
implementarea unui curriculum care să vină în întâmpinarea solicitărilor unei societăţi într-o tot mai rapidă 
schimbare.     

Ministrul Educaţiei a eşuat să prezinte comisiilor de specialitate ale Parlamentului un Raport pe Educaţie în 
această sesiune legislativă, conform prevederilor în vigoare. Ministrul Educaţiei a demarat procedurile pentru 
realizarea unei noi Legi a Educaţiei fără să asigure existenţa şi transparenţa unor dezbateri între actorii implicaţi în 
realizarea acestei legi. Iată de ce solicit din nou demisia de onoare a Ministrului Educaţiei, Sorin Mihai Câmpeanu.    
 

Deputat 
Radu Zlati 

 
*** 

 
Familia – nucleul societăţii 

 
Familia a fost primul nucleu al civilizaţiei şi a rezistat milenii întregi, fiind o prezenţă constantă şi un motor 

al dezvoltării societăţii. 
Din păcate, însă, promovarea în spaţiul public a unor noi tipuri de familii constituite prin căsătoria dintre 

persoane de acelaşi sex sau prin încheierea unui pact civil ca alternativă la căsătorie, contribuie la slăbirea familiei şi 
la pierderea valorilor tradiţionale. 

Sărbătorirea în data de 15 mai a fiecărui an a Zilei Internaţionale a Familiei ne dă şansa de a sublinia şi 
transmite, încă o dată, faptul că “familia nu este un lucru important, ci este totul”i.  

Cu această ocazie am organizat, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane -Departamentul de 
Psihologie, Facultatea de Drept şi Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţele Politice şi Ştiinţele 
Comunicării din cadrul Universităţii din Oradea, o masă rotundă cu tema „Familia – nucleul societăţii” la care au 
participat studenţi, cadre didactice şi membri ai societăţii civile.  

În urma discuţiilor purtate cu studenţii am fost plăcut surprinsă de gândirea matură de care dau dovadă, de 
faptul că ei conştientizează faptul că “în familie avem iubire, încredere, sprijin, potrivire, lucruri în comun, prietenie 
şi fericire”, iar căsătoria constituie un prim pas, normal şi firesc, în clădirea unei familii care să îi întregească şi să îi 
sprijine. Totuşi, aceştia tind să amâne momentul căsătoriei până la atingerea unei stabilităţi financiare. 

Reafirmarea valorii căsătoriei este vitală, sprijinirea şi consolidarea familiei trebuie să fie în atenţia tuturor, 
în condiţiile în care numărul divorţurilor este în creştere, iar momentul întemeierii unei familii este amânat din ce în 
ce mai mult.  

Principiile morale şi valorile tradiţionale trebuie să ne ghideze, iar curajul de asumare a responsabilităţii ne 
va ajuta să ne dezvoltăm reciproc într-o familie. 
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De aceea, consider că promovarea politicilor publice care să încurajeze căsătoria şi stabilitatea relaţiilor de 
căsătorie, care să asigure recunoaşterea femeilor ca parteneri egali şi decizionali în familie şi care să combată violenţa 
domestică, trebuie să fie o prioritate, nu doar strategii pentru care Guvernul nu alocă fondurile necesare 
implementării lor. În condiţíile în care România a ajuns la cel mai scăzut nivel al natalităţii de după al doilea război 
mondial, cu consecinţe deosebit de negative pe termen lung, se impune adoptarea de urgenţă a unui pachet de măsuri 
de stimulare a natalităţii, de sprijinire a familiilor şi a unor măsuri inovative de armonizare a vieţii profesionale cu 
viaţa de familie.  

Vă invit, stimaţi colegi, să lăsăm la o parte orice partizanat politic şi să ne aplecăm cu toţii deopotrivă asupra 
problematicii familiei, încurajând şi sprijinind tinerii pentru a construi familii puternice şi stabile, care vor dezvolta o 
societate puternică. 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Educaţia între frică şi umilinţă 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

 
 La finalul săptămânii trecute, am participat la întâlnirea organizată de Organizaţia PNL Bacău cu 
reprezentanţi ai domeniului Educaţie din judeţele Moldovei, dezbaterea constituind un moment remarcabil în 
parcursul Școlii româneşti, pe care ni-l dorim cu toţii ancorat în realităţile şi nevoile societăţii noastre. 
 Am convenit, alături de cadre didactice din  învăţământul preuniversitar şi universitar, studenţi, părinţi, că o 
„nouă viziune în Educaţie”, aşa cum este stipulat în Programul PNL pentru Educaţie şi Cercetare, porneşte de la 
respectarea Legii Educaţiei Naţionale, a principiilor acesteia, cărora li se adaugă, aşa cum este firesc, o serie de 
priorităţi strategice, înscrise în Programul de guvernare al PNL. 
 Printre subiectele de mare interes s-au aflat: finanţarea sistemului, asigurarea gratuităţii învăţământului 
general obligatoriu şi, în consecinţă, respectarea prevederilor constituţionale, adaptarea curriculei la nevoile elevilor 
(de exemplu, o curriculă adaptată copiilor cu dizabilităţi), orientarea şcolară şi profesională specializată şi asistenţa 
psihologului şcolar, stimularea fiscală a celor care vor să susţina şcoala, formarea educatorilor conform prevederilor 
existente în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, respectarea prevederilor acestei legi şi respingerea aşa-zisei noii 
legi, scoasă din sertar şi impusă de cei care nu ţin cont de nevoia de stabilitate şi predictibilitate în sistem, racordarea 
specializărilor la nevoile pieţei forţei de muncă, depolitizarea şi debirocratizarea şcolilor şi universităţilor, prevenirea 
şi combaterea abandonului şcolar, lupta împotriva violenţei în şcoală, fracturarea învăţământului la nivelul 
verigilor acestuia. 
 Statutul profesorului în societate este o prioritate în cadrul acestei „revoluţii a învăţării” pe care o 
preconizăm, alături de finanţare, stimularea iniţiativelor personale constituind o cheie de boltă a succesului 
Programului PNL pentru Educaţie şi cercetare. 
 O parte din subiectele dezbătute sâmbătă m-au trimis către un articol de presă citit chiar în acea dimineaţă 
care atrăgea atenţia asupra unor probleme din sistem. Am avut mereu în minte informaţia precum doar 39% din copiii 
care termină liceul obţin diploma de Bacalaureat, preluând apelul unui dascăl care invita cititorii să conştientizeze 
această tristă realitate, dar şi problema lipsei unei  alternative serioase a acestor elevi în şcolile profesionale sau a 
scăderii dramatice a  numărului studenţilor, la jumătate, în doar trei-patru ani. Experţi în educaţie intervievaţi 
definesc şcoala românească prin cuvinte grele, făcând referire la sentimentul de „frică şi umilinţă” la orele unor 
„profesori care nu aveau nici talent, nici voinţă să fie dascăli buni şi nici nu iubeau copiii” (Tincuţa Apăteanu), 
aceasta fiind realitatea trăită de cei pe care îi citez dar şi de elevii noştri astăzi.  
 Există încă speranţă, am mai regăsit încă profesori care au încredere în legiuitori, în factorii de decizie, care 
şi-au exprimat părerile constructiv, care ne-au încredinţat propuneri izvorâte direct din activitatea zilnică la catedră. 
Vreau, pe scurt, să Vă împărtăşesc câteva dintre acestea, având certitudinea că fiecare dintre Dumneavoastră, Stimaţi 
Colegi, înţelege situaţia în care se află sistemul de învăţământ:  
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- aducerea sumelor alocate elevilor români la acelaşi nivel cu cele alocate elevilor aparţinând minorităţilor 
naţionale; 
- extinderea bazei materiale în şcoli astfel încât învăţământul să se desfăşoare dimineaţa, la toate nivelurile; 
- înlocuirea manualelor alternative cu manuale unice gratuite, editate sub egida Academiei Române, care să se 
găseasă în librării, fără a fi nevoie de comandarea lor la edituri; 
- respectarea principiului descentralizării; 
- revizuirea curriculum-ului astfel încât să primeze calitatea demersului didactic şi nu cantitatea de informaţie 
(inclusiv reducerea de cel puţin 2 ori a volumului de informaţie); 
- menţinerea numărului de elevi într-o clasă şi în momentul trecerii de la ciclul primar la cel gimnazial; 
- încurajarea, la nivel de evaluare a personalului didactic în sistem, a elevilor şi dascălilor care cultiva 
încrederea în sine; 
- notarea cu litere şi nu cu cifre care ar elimina tendinţa de a ierarhiza elevii după media geenrală şi ar da 
posibilitatea acestora de a excela la anumite obiecte; 
- reducerea birocraţiei; 
- alegerea directorului de şcoală, prin vot secret, în cadrul Consiliului Profesoral, pentru a sluji interesului 
şcolii; 
- realizarea evaluării unităţilor şcolare de către organisme neutre, neafiliate ministerului de resort. 
 Școala rămâne cea mai importantă instituţie care poate determina, pe termen lung, transformea pe care o 
aşteptăm la nivelul societăţii româneşti, de aceea trebuie să ne asigurăm că elevii sunt beneficiarii unui sistem 
valoros, sănătos şi construit pe principii corecte. 

 
Deputat 

Sanda- Maria Ardeleanu 
 

*** 
 

Un nou fiasco marca Ponta: Impozitarea bacşişului a fost anulată la doar căteva zile de la adoptare! 
 

Ministerul Finanţelor va elimina, probabil cu data de 1 iunie a.c., obligativitatea taxării bacşişului, a anunţat 
la sfârşitul săptămânii trecute, ministrul de resort, Eugen Orlando Teodorovici, după o întâlnire cu reprezentanţii 
patronatelor, recunoscând că „din păcate nu se poate reglementa în toate speţele sale”. El a precizat că, deşi 
taxarea bacşişului a fost introdusă la solicitarea mediului de afaceri, aplicarea acestuia se dovedeşte a fi extrem de 
dificilă. Fiscalizarea bacşişului, respectiv evidenţierea pe un bon fiscal separat şi taxarea cu 16%, a intrat în vigoare 
la 9 mai. 

Decizia de eliminare a impozitului pe bacşiş vine în condiţiile în care sute de mii de firme au fost obligate să 
îşi modifice casele de marcat pentru a putea emite bonuri fără TVA, iar patronii de restaurante, baruri şi cafenele s-au 
înghesuit să-şi cumpere registre de bani personali în care angajaţii să îşi declare zilnic, înaintea începerii programului, 
sumele pe care le deţin asupra lor. Ulterior, întocmirea acestor registre trebuia notificată la Fisc. „Solicitările au fost 
de amânare a taxării bacşişului sau de anulare a lui. Am decis de comun acord eliminarea taxării. Vom introduce 
probabil de la 1 ianuarie anul viitor un impozit forfetar. (...) Există un proiect în Parlament care se află 
la Camera Deputaţilor în acest moment şi vom încerca să introducem în Codul Fiscal prevederile acestui impozit 
forfetar dupa ce patronatele din turism se vor mai uita pe text încă o dată”, susţinea ministrul Teodorovici.  

Cu alte cuvinte, la doar o săptămână de la intrarea sa în vigoare, Guvernul a făcut un pas înapoi privind 
impozitarea bacşişului, măsura dovedindu-se o căciulă mult prea mare atât pentru autorităţi, cât şi pentru agenţii 
economici. Uite aşa, guvernanţii noştri se joacă din nou „de-a alba-neagra” în domeniul fiscalităţii.  

Acţiunea Bacşişul, pusă în practică de ministrul Finanţelor, la iniţiativa premierului Victor Ponta, este o nouă 
mostră de incompetenţă a acestui guvern. Era previzibil că această reglementare, luată pe genunchi, nu ar fi adus 
beneficii semnificative la bugetul de stat, ci doar harababură în activitatea agenţilor economici. Și asta pentru că, de 
exemplu, la un bon de bacşiş de cinci lei, în conturile de la Finanţe ajung nici mai mult nici mai puţin de 80 de bani! 
Adică un venit insignifiant la bugetul de stat... 

Oare nu era normal ca, înainte de intrarea în vigoare a OUG 8/2015 care legiferează bacşişul, să existe o 
consultare serioasă cu mediul de afaceri? Nu putea oare Guvernul să realizeze în prealabil un studiu de impact care să 
arate cât de benefică este această măsură şi care sunt consecinţele adoptării ei? Din păcate, în stilul cu care ne-au 
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obişnuit, guvernanţii noştri au ales să aplice şi această măsură fără a consulta pe nimeni şi, în câteva zile, au reuşit să 
bulverseze un întreg sector economic! Pentru o miză derizorie... 

Domnule prim-ministru Victor Ponta, mai bine v-aţi îndrepta cu adevărat atenţia asupra marii evaziuni 
fiscale, care ar alimenta bugetul de stat cu sume semnificative. În acelaşi timp, ar trebui să implementaţi, cât mai 
rapid, o serie de măsuri de stimulare reală a activităţii mediului de afaceri şi a micilor întreprinzători şi comercianţi! 

 
Deputat 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
PNL a solicitat înfiinţarea unei Comisii de anchetă pentru organizarea ilegală şi dezastruoasă a concursurilor 

pentru managementul şcolar 
 

Stimaţi colegi, 
  
După patru ani de la intrarea în vigoare a Legii educaţiei, culmea "vitezei de reacţie" în aplicarea legii, abia 

anul acesta a catadicsit Guvernul Ponta să organizeze, pentru prima dată, concursurile pentru posturile de inspectori 
şcolari generali şi adjuncţi; şi i-a ieşit totul atât de "bine", încât concursurile respective au avut foarte multe probleme 
legate de legalitate, metodologie şi derulare! 

Astfel, concursurile pentru posturile de inspectori generali, inspectori şcolari generali adjuncţi şi directori ai 
Caselor Corpului Didactic organizate anul acesta de Guvernul Ponta au fost de paradă, profund marcate de încălcarea 
legii şi a deontologiei profesionale.  

De ce susţinem noi, liberalii, că este necesară înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului 
în care Guvernul actual a organizat aceste concursuri? Deoarece este limpede că aici s-au petrecut lucruri grave, în 
mod evident ilegale şi extrem de controversate, iar guvernanţii PSD, după ce au aşteptat atâţia ani ca să pună în 
aplicare o lege aflată de multă vreme în vigoare, au sărit din prima etapele fireşti în privinţa ocupării acestor posturi 
şi au făcut, mai mult sau mai puţin intenţionat,  o serie de greşeli grave, doar pentru a-şi plasa oamenii legaţi de partid 
prin funcţii de conducere în sistemul de educaţie. În acest sens, cea mai gravă greşeală constă în faptul că ministerul 
nu a elaborat formularul tip pentru certificatul medical necesar candidaţilor, iar după ce PNL a sesizat această 
problemă, ministerul de resort a elaborat un certificat cu grave erori, iar din cauza acestor lipsuri mulţi candidaţi au 
fost respinşi sau nu şi-au mai depus dosarul la concurs. 

Mai mult decât atât, trebuie precizat şi faptul că la concursurile pentru funcţiile de inspectori generali 
adjuncţi, candidaţii care au luat sub punctajul minim prevăzut de metodologie, s-au prezentat la proba orală şi au luat 
punctaj maxim. Astfel, aceştia au ajuns să-i depăşească la punctajul final pe cei care au trecut, de drept, testul scris! 
Să fie vorba doar de inspiraţie în masă la un concurs sau de o culme a paradoxului inventată în metodologia 
Guvernului PSD?! 

Sau ce explicaţii aveţi dumneavoastră, domnilor guvernanţi ai PSD, pentru faptul că din comisia de evaluare 
a candidaţilor pentru posturile de inspectori au făcut parte şi unii inspectori generali care erau în acelaşi timp şi 
candidaţi?! Cum a fost posibil ca unii dintre inspectori să fie în prima săptămână evaluatori, iar în a doua săptămână 
să ajungă evaluaţi de colegii pe care îi evaluaseră anterior?! 

Sau în ce ţară democratică şi normală aţi mai auzit dumneavoastră că nişte candidaţi care sunt respinşi la 
proba dosarului sau la testul scris, pot fi declaraţi ulterior, ca în cazul României, că sunt RETRA�I şi nu RESPIN�I, 
aşa cum este logic?! 

Să fie vorba de superficialitate, de intenţii ascunse şi de promovarea "cu cântec" a oamenilor PSD sau doar 
de incompetenţă din partea Guvernului, atunci când vine vorba de educaţie? Toate aceste anomalii şi inadvertenţe 
flagrante credem noi, liberalii, precum şi alţi colegi din Parlamentul României, că nu mai pot fi trecute cu vederea, ci 
trebuie prezentate opiniei publice şi verificate prin audierea conducerii Ministerului Educaţiei, a membrilor comisiei 
de evaluare în cazul concursurilor respective, precum şi a candidaţilor la funcţiile menţionate. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Ştefan Alexandru Băişanu 
 

*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Iliuţă Vasile 
Obiectul interpelării: Măsura educativă pentru minorul consumator de droguri care a săvârşit o faptă penală  

 
Domnule Ministru, 

  
 Prin specificul său, criminalitatea asociată consumului de droguri ilicite impune o abordare complexă vizând 
atât prevenirea şi combaterea, cât şi acţiunile necesare asigurării de tratament integrat prin servicii de reabilitare şi 
îngrijire destinate persoanelor dependente de droguri ilicite.  
 Consumul de droguri ilicite debutează la vârsta de 14 ani sau chiar mai puţin, de aceea este necesar să ne 
asigurăm că măsurile luate în cazul minorilor consumatori de droguri care comit fapte penale dispune de atenţie 
dublă.  
 În vechiul Cod Penal art. 105 era inclusă măsura educativă de internare într-un institut medical-educativ a 
minorului care, din cauza stării fizice sau psihice, are nevoie de tratament medical şi de un regim special de educaţie 
şi de detenţie. Această măsură nu a putut fi aplicată pentru că unicul astfel de institut, aflat la Zam, în judeţul 
Hunedoara, este închis din 2008. În noul Cod Penal această măsură educativă a fost înlăturată, dar nu a fost înlocuită 
cu o altă măsură educativă care să îi vizeze strict această categorie de minori.  
 Domnule ministru, având în vedere aspectul semnalat, vă rog să îmi comunicaţi dacă Ministerul Sănătăţii are 
un program integrat de asistenţă a minorilor consumatori de droguri care săvârşesc fapte penale şi sunt sancţionaţi 
printr-o măsură educativă neprivativă de libertate. În cazul în care aceste programe există, aş dori să îmi spuneţi cât 
de eficiente s-au dovedit a fi până în prezent. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Sorin Bogdan Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională 
De către: deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Clarificări privind contractele de închiriere ale spaţiilor din administarea Oficiului 
Judeţean de Poştă Iaşi 
 

Stimate domnule Ministru, 
   
 În presa locală au aparut informaţii conform cărora  spaţii aflate în administrarea Oficiului Judeţean de Poştă 
Iaşi au fost date spre închiriere la preţuri mult subevaluate, sau au fost date cu titlu de locuinţă de serviciu către 
angajaţi care nu îndeplineau condiţiile necesare. 
 Având în vedere că în ultimi 5 ani, Compania Naţională Poşta Română a înregistrat pierderi constante, doresc 
să îmi comunicaţi care sunt spaţiile afate în administarea Oficiului Judeţean de Poştă Iaşi şi dacă Ministerul pentru 
Societatea Informaţională va deschide o anchetă pentru a investiga modul prin care s-au închiriat spaţiile din 
subordinea Oficiului Judeţean de Poştă Iaşi din ultimii 5 ani. 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-ministrul României 
De către: deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Clarificări privind cotele de imigranţi impunse de U.E. 
 

Stimate domnule Prim-minstru, 
 
 În urma tragediilor din Marea Mediterana, Comisia Europeană a impus un plan de repartizare a imigranţilor 

către toate statele membre ale U.E. Conform algoritmului de calcul, România are alocată o cota de 3,75% din cei 
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20.000 de imigranţi, respectiv 657. 
Ţări precum Marea Britanie, Franţa, Polonia, Ungaria, Cehia, au criticat această repartizare, deoarece 

încurajează imigraţia ilegală. 
Doresc să î-mi precizaţi care este poziţia Guvernului României în această chestiune şi să îmi comunicaţi dacă 

România are capacitatea de a face faţă unui val de 657 imigranţi până la finalul lunii mai şi a unui număr mult mai 
mare până la sfârşitul anului 2015. 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Sorin Bogdan Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională 
De către: deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Protecţia datelor cu caracter personal pentru utilizatorii reţelelor de socializare 
 

Stimate domnule Ministru,   
 Conform unui raport întocmit de autorităţile belgiene, compania Facebook încalcă sistematic legislaţia 
europeană în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Comisia atrage atenţia asupra riscurilor la care sunt 
expuşi utilizatorii în timpul utilizării reţelei de socializare, precum şi asupra faptului că  reprezentanţii companiei nu 
au putut oferi răspunsuri satisfăcătoare în privinţa utilizării datelor personale colectate de la abonaţi. 
Această încălcare a vieţii private a atras atenţia autorităţilor în mai multe state U.E, iar reprezentanţi din  Belgia, 
Germania, Franţa, Olanda şi Spania au decis consituirea unei comisii lărgite pentru analizarea riscurilor. 
 Doresc să îmi comunicaţi dacă Ministerul pentru Societatea Informaţională consideră oportună o astfel de 
anchetă şi dacă statul român are capacitatea de a deschide o investigaţie similiară, pentru a asigura protecţia datelor 
cu caracter personal tuturor utilizatorilor români care au conturi pe diverse reţele de socializare. 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Situaţia restricţiilor de circulaţie pentru cetăţenii români pe teritoriul Ucrainei 
 

Stimate domnule Ministru,   
 
 În data de 8 mai 2015, cetăţeanul român Mircea Druc, fostul prim ministru al Republicii Moldova, în timp ce 
se deplasa spre Cernăuţi, a fost înştiinţat la punctul vamal că are interdicţie de a intra pe teritoriul Ucrainei. 
 Din păcate acest caz nu este singular, mai mulţi cetăţeni români având interdicţie de a intra pe teritoriul 
Ucrainei, fără o justificare a măsurii de restricţionare din partea autorităţilor ucrainiene, sau fără a încălca legislaţia 
statului vecin. 
 Doresc să îmi comunicaţi care este poziţia Ministerului Afacerilor Externe în privinţa acestei tendinţe a 
autorităţilor ucrainiene şi câţi cetăţeni români au interdicţie de a circula pe teritoriul Ucrainei.  
Solicit răspuns scris. 
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 Intrebări 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Program de evaluare a stării de sănătate a populaţiei 
 

Domnule Ministru, 
 
Acum câţiva ani a existat un program de evaluare a stării de sănătate a populaţiei. În cadrul acestui program, 

fiecare român a primit prin poştă un talon cu menţiunea "medic", cu care trebuia să meargă la doctorul de familie 
pentru un consult şi analize ce erau realizate în luna de naştere a fiecăruia. 

Având în vedere că foarte mulţi tineri şi persoane ce sunt active în câmpul muncii nu merg anual pentru a face 
vreun set de analize pentru a afla starea sa de sănătate şi pentru a preveni o eventuală îmbolnăvire, vă rog să-mi 
comunicaţi dacă ministerul ce-l coordonaţi are în vedere reluarea acestui program de evaluare a stării de sănătate a 
populaţiei? 

Solicit răspuns scris în termenul prevăzut de lege.    
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Salarizare  şoferi  de microbuze şcolare 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
Mi s-a adus la cunoştinţă la cabinetul parlamentar situaţia şoferilor de microbuze şcolare care se ocupă cu 

aducerea copiilor la şcoală, şi care fiind încadraţi ca personal nedidactic, alături de femeile de serviciu, îngrijitori, 
paznic, nu beneficiază de nicio mărire salarială care se aplică restului de personal din şcoală, deşi au o 
responsabilitate foarte mare: transportă zilnic 10-15 elevi, fac zilnic poate şi chiar peste 150 km. 

Vă rog să-mi comunicaţi dacă ministerul întrevede să ia vreo măsură pentru ca şi aceşti oameni să aibă un 
salariu decent. Aveţi în vedere schimbarea încadrării acestora în grila de salarizare? 

Solicit răspuns scris.  
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

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

Finanţarea Centrului de Zi Stăneşti din oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa 
 

Doamna Ministru, 
 
 Investiţiile finanţate de Guvern, prin programele specifice, sunt sublime în ultimii ani, dar lipsesc cu 
desăvârşire. Şi, mai mult decât atât, în jurul lor există o secretomanie greu de explicat într-o societate democratică, în 
care cheltuirea banului public ar trebuie să respecte câteva principii dacă nu legale, măcar de bun simţ. 
 Vă aduc la cunoştinţă, prin prezenta interpelare, situaţia unei investiţii care ar fi trebuit să se deruleze prin 
Ministerul pe care îl conduceţi, privind construirea unui centru de zi în cartierul Stăneşti din oraşul Răcari, judeţul 
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Dâmboviţa. Acest proiect a fost demarat în anul 2011, a necesitat documentaţie, însă despre soarta lui nu se mai 
cunoaşte aproape nimic, la această oră. 
 Singurul amănunt pe care Primăria Răcari îl are, vizavi de finanţarea investiţiei, este că 31.12.2013 a fost 
termenul pentru prelungirea perioadei de implementare. 
 Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
1.Care este situaţia proiectului Centru de Zi Stăneşti din oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa? 
2.Proiectul poate fi comutat pe un alt program de finanţare al ministerului? 
 

Deputat 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
 

Aplicarea regulilor la intrarea în ţară pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Luni, 18 mai 2015, am participat atât în calitate de profesor coordonator în cadrul programului câr şi ca 

Preşedinte al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei la întâlnirea cu bursierii 
„Eugen Ionescu” organizată de Ministerul Afacerilor Externe. Cu această ocazie ne-a fost semnalată, de către doi 
dintre bursierii statului român prezenţi la eveniment, următoarea situaţie: ajunşi în România, pe Aeroportul 
Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti, aceştia au fost reţinuţi, inexplicabil, pentru un interval de timp care a 
depăşit 30 de minute. 

Având în vedere că aceşti studenţi au calitatea de bursieri al statului român în acest Program derulat cu 
succes de Guvernul României din anul 2007, devenind veritabili ambsadori ai ţării noastre, considerăm că astfel de 
situaţii discriminatorii, chiar la primul contact cu România, nu ar trebuie să existe sau ar trebui evitate.   

Stimate Domnule Ministru, vă solicit să analizaţi această situaţie, care aduce deja mari prejudicii de 
imagine României, şi să găsiţi soluţii prin care bursierii statului român să beneficieze de un regim normal de primire 
în ţară având în vedere statutul acestora şi garanţia morală pe care aceşti tineri o oferă. 

Vă rog, de asemenea, să îmi comunicaţi motivele care au stat la baza reţinerii acestora pe Aeroportul 
Internaţional „Henri Coandă”, dacă a existat un exces de zel al angajaţilor  şi care sunt măsurile dispuse în acest caz. 

Rog primirea unui răspuns în scris. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
 

Nereguli la plata unor drepturi către cadrele didactice 
 

Domnule Ministru, 
 

 În urmă cu o săptămână Uniunea Sindicatelor „Pro Educaţia” din Judeţul Suceava s-a adresat instituţiei 
Avocatul Poporului în scopul sesizării Curţii Constituţionale a României cu privire la plata unor drepturi către cadrele 
didactice. Reprezentanţii sindicatelor sunt nemulţumiţi de faptul că dobânzile aferente restanţelor salariale sunt plătite 
eşalonat, de aceeaşi manieră ca şi restanţele salariale, ele nefiind acordate într-o singură tranşă, integrală. Sindicaliştii 
invocă, pe bună dreptate, faptul că dobânzile nu reprezintă drepturi de natură salarială, motiv pentru care ar trebui 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  16 - 2015  
săptămâna  18 – 22 mai 2015   

 

21

acordate într-o singură tranşă. Având în vedere faptul că salariile cadrelor didactice sunt oricum subdimensionate faţă 
de pregătirea lor profesională şi rolul social al muncii, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
‐ având în vedere efortul bugetar extrem de mic al onorării restanţelor determinate de aceste dobânzi, de ce nu 
interveniţi de la nivelul Ministerului Educaţiei pentru soluţionarea urgentă a acestei probleme? 
‐ în condiţiile în care la nivelul Ministerului Muncii se elaborează o nouă legislaţie a salarizării în domeniul 
public, ce niveluri intenţionaţi să susţineţi pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar, şcolar, liceal şi 
universitar. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 
 

Reactualizarea listelor electorale 
 

Stimate domnule Viceprim-ministru, 
  

Conform legii, listele electorale permanente se întocmesc şi se actualizează de către primarul unităţii 
administrativ-teritoriale, împreună cu serviciile de evidenţă informatizată a persoanei din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Această actualizare are loc anual la 1 martie şi se comunică Judecătoriei în termen de 15 
zile modificările operate în listele electorale permanente. 

Având în vedere confuziile create în ultimii ani privind evidenţa persoanelor cu drept de vot, doresc să îmi 
comunicaţi care este numărul cetăţenilor români cu drept de vot înscrişi în listele electorale permanente la data celei 
mai recente reactualizări, respectiv 1 martie 2015.  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată doamnei Leocadia Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
 

Coeficientul de defrişare/împădurire a fondului forestier din Judeţul Vrancea 
 

Doamnă Ministru, 
 
 În contextul disputelor politice legate de adoptarea unui proiect de lege privind Codul silvic, atenţia opiniei 
publice s-a mutat, într-un mod semnificativ, asupra evoluţiei fondului forestier din România, asupra exploatărilor 
necontrolate, în cea mai mare parte ilegale, dar şi asupra respectării obligaţiei de refacere a fondului forestier 
naţional. După cum foarte bine cunoaşteţi, Judeţul Vrancea se află printre judeţele care au beneficiat de un fond 
forestier extrem de generos, în care pădurile de foioase sunt semnificative, dar şi exploatările necontrolate pe măsură. 
În ciuda declaraţiilor disculpatoare ale Direcţiei Silvice Vrancea, potrivit cărora în judeţ se fac doar toaletări şi 
igienizări, realitatea din teren ne spune că autorităţile silvice ne jignesc inteligenţa. Mai mult, unii primari de comune, 
cum ar fi din Vărzăreşti şi Urecheşti, declară că exploatările de stejar sunt masive şi că dacă ritmul acesta de 
exploatare va continua, în scurt timp fondul forestier local va reprezenta doar o amintire frumoasă. Faţă de această 
situaţie extrem de gravă, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
- care era suprafaţa fondului forestier judeţean Vrancea la nivelul anului 1990, care este valoarea acestuia la 
momentul de faţă şi ce suprafeţe au fost întinerite în realitate? 
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- în condiţiile în care Direcţia Silvică Vrancea administrează doar o parte din fondul forestier judeţean, potrivit 
unor informaţii mai puţin de o treime, vă rog să precizaţi în baza căror autorizaţii se fac astăzi exploatări masive de 
masă lemnoasă şi când intenţionaţi să trimiteţi corpul de control pentru a efectua verificări şi a sesiza autorităţile 
competente? 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii 

 
Situaţia Casei Logofătului Nicolae Canta din Municipiul Iaşi 

 
Stimate domnule Ministru,   

 Casa Logofătului Nicolae Canta, situată pe Bld. Carol, Nr.9, în Municipiul Iaşi, este clasificată ca monument 
istoric, înscris în Patrimoniul cultural naţional al României. 
 Doresc să îmi comunicaţi care este situaţia monumentului istoric având în vedere că obiectivul este închis 
publicului, iar clădirea prezintă serioase semne de degradare. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
 

Creşterea standardelor de cost privind construcţia proiectelor de infrastructură rutieră 
 

Stimate domnule Ministru,  
  
Autorităţile române au anunţat creşterea standardelor de cost privind construcţia proiectelor de infrastructură 

rutieră, standarde ce vor fi parte componentă a Master Planului pentru Transporturi. 
Doresc să îmi comunicaţi care sunt noile standarde precum şi motivele care au condus la această creştere de 

costuri. De asemenea vă solicit să îmi comunicaţi care sunt standarele de cost în statele Uniunii Europene pentru 
proiecte de infrastructură similare. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii                    
 
Revenire la Întrebarea nr. 6680A/01-04-2015, referitoare la executarea la Alba Iulia a Monumentului Unirii de 

la 1 Decembrie 1918 
 

Domnule Ministru, 
 
Vă solicit să-mi răspundeţi la întrebarea pe care v-am adresat-o în data de 1 aprilie 2015, conform 

prevederilor legale în vigoare şi a celor din articolul 194 alin (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
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“Răspunsurile la întrebări se dau în termen de 15 zile de la transmiterea lor de către secretarul Camerei Deputaţilor, 
dar nu mai târziu de 30 de zile, în cazul în care există o motivaţie justificată înaintată la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor.” 

Vă rog să-mi răspundeţi la prezenta întrebare deoarece s-a amânat dezbaterea în cadrul  Comisiei de cultură, 
arte şi mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor, a iniţiativei legislative PL-x nr. 193/2015, Proiectul de 
Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, deoarece  Guvernul nu a 
emis punct de vedere până la această dată. 

“Vă retransmit pe această cale textul întrebării parlamentare: 
În luna septembrie 2014, Parlamentul României a adoptat legea privind alocarea sumei de  15 388 700 lei 

pentru executarea la Alba Iulia a  Monumentului Unirii de la 1 Decembrie 1918. Primarul municipiului Alba Iulia – 
Mircea Hava v-a trimis un memoriu în care a  solicitat selectarea membrilor cu autoritate profesională recunoscută 
pentru constituirea unui for legitim, care sa fie investit cu atributii in vederea realizarii monumentului de la 
proiectare, avizare pana la executie, inclusiv organizarea evenimentelor de celebrare ale centenarului Marii Uniri. 
Acest comitet ar trebui să gestioneze resursele financiare si de orice alta natură care sa duca la finalizarea  
obiectivelor propuse. In baza avizului Ministerului Culturii, administraţia locală din Alba Iulia a promovat PUZ-ul 
“Ansamblul Memorial al Marii Uniri” în octombrie 2012.  

Mai mult, în Parlament, pe ordinea de zi a Comisiei de cultură, arte şi mijloace de informare în masă din 
Camera Deputaţilor, se află în dezbatere iniţiativa legislativă PL-x nr. 193/2015, Proiectul de Lege privind 
construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, prin care se prevede cu suma de  15 388 
700 lei pentru executarea Monumentului Unirii de la 1 Decembrie 1918, dar Guvernul nu a emis punct de vedere 
până la această dată. 

Vă întreb, domnule Ministru, referitor la finalizarea lucrărilor la monumentul Marii Uniri de la 1 decembrie 
1918 de la Alba Iulia care ar însemna concretizarea eforturilor si demersurilor a foarte multi patrioţi din Alba Iulia şi 
din întreaga ţară, să-mi răspundeţi dacă există o decizie prin care s-au hotărât membrii forului legitim sus-menţionat 
şi dacă s-a făcut o selecţie a proiectelor artiştilor din toate  filialele  Uniunii Artiştilor Plastici din ţară, deoarece am 
primit sesizări de la nivelul  filialelor UAP  că nu s-a primit niciun răspuns oficial în acest sens, nu a existat o jurizare 
corectă deoarece acest concurs nu s-a finalizat cu premierea proiectelor concurenţilor, în mod public. Vă rog să-mi 
furnizaţi tot istoricul demersurilor în ceea ce priveşte construirea acestui monument, începând de la prezentarea 
proiectelor depuse din partea artiştilor, cu nominalizarea acestora şi a comisiilor care au jurizat aceste proiecte, 
precum şi perioada în care s-au desfăşurat aceste acţiuni. 

Vă rog să-mi răspundeţi, de asemenea, dacă până la 1 Decembrie 2018, când se va celebra centenarul de la 
Marea Unire, estimaţi că se vor finaliza lucrările la acest monument. 

Solicit răspunsul în scris, dacă este posibil, în regim de urgenţă, pâna la data de 15 aprilie, fiind util în 
dezbaterea iniţiativei legislative PL-x nr. 193/2015, Proiectul de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri 
de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia,  care se va dezbate în  Comisia de cultură, arte şi mijloace de informare în masă 
din Camera Deputaţilor. 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii                    
 

Măsurile întreprinse de Ministrul Culturii pentru protejarea clădirilor declarate ca monumente istorice 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, reglementează regimul juridic al 
clădirilor cu valoare de patrimoniu, declarate monumente istorice, procedura de clasare a clădirilor pe Lista 
Monumentelor Istorice din România precum şi prevederi necesare sub aspectul protejării, conservării şi dispunerii de 
aceste clădiri. 
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 Zilnic, putem observa în multe dintre localităţile ţării, clădiri care fac parte din patrimoniul naţional, clădiri 
declarate monumente istorice, care poartă pe umerii lor istoria noastră ca neam şi stat, dar care sunt lăsate în stare de 
degradare de către proprietari. Atât ca artist cât şi ca parlamentar şi cetăţean al acestei ţări, îmi pun întrebarea 
firească, dacă proprietarii nu doresc în mod intenţionat degradarea voită a clădirii monument istoric, pentru că, în 
multe cazuri, terenul pe care este edificat monumentul istoric valorează înzecit faţă de clădirea existentă, iar 
proprietarii nu pot face nici un fel de demers de demolare dacă imobilul este clasat pe Lista Monumentelor Istorice 
sau face parte dintr-un sit, ansamblu, zonă construită protejată sau din zona de protecţie a unui alt monument.  
 Dată fiind importanţa unor astfel de clădiri pentru cultura naţională şi pentru istoria noastră, vă întreb, 
domnule ministru, ce măsuri întreprinde Ministrul Culturii din România, direct sau prin instituţiile subordonate la 
nivel judeţean, pentru protejarea acestor clădiri şi pentru obligarea proprietarilor de a conserva monumentul istoric şi 
de a respecta legislaţia în domeniu, aflată în vigoare la această dată. 
 De asemenea, vă întreb, având în vedere că administraţiile publice locale pot apela la cadrul legal pentru 
protejarea clădirilor cu valoare de monument istoric aflate în raza de competenţă a lor, dacă ministerul condus de 
dumneavoastră are relaţii de colaborare cu aceste organisme locale în scopul respectării Legii nr. 422/2001, 
republicată. 
 Totodată, vă mai adresez rugămintea să-mi răspundeţi dacă veţi considera oportună iniţierea unei propuneri 
legislative care să vină în sprijinul protejării clădirilor monument istoric în sensul obligării proprietarilor de a 
conserva monumentul istoric şi de a respecta legislaţia în domeniu, aflată în vigoare la această dată, şi dacă veţi da 
punct de vedere pozitiv unui astfel de proiect de act normativ. 

Având în vedere importanţa subiectului descris anterior, solicit în scris răspunsul dumneavoastră. 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


