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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 21 martie 
 
Camera Deputaţilor a adoptat, luni, 21 martie, proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

(Adăscăliţei Constantin) (PH CD 25/2016). Deputaţii au luat act, prin acest act normativ, de vacantarea locului de 
deputat deţinut de Constantin Adăscăliţei. De asemenea, a fost adoptat pe articole proiectul de Hotărâre pentru 
aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor (PH CD 24/2016). 

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, pentru rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat (PL-x 555/2015) - lege organică; 
2. Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia (PL-x 765/2015) -lege ordinară; 
3. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice (PL-x 764/2015) - lege ordinară. 
 

Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că deputaţii Florian Daniel Geantă şi Constantin Galan, ambii 
aparţinând Grupului parlamentar al UNPR, îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD, 
respectiv în cadrul Grupului parlamentar al PNL. Deputatul Adrian Mocanu (Grupul parlamentar al PSD) va activa, 
începând cu data de 21 martie, ca deputat neafiliat. 

Dezbaterile politice de luni, 21 martie, de la Camera Deputaţilor, desfăşurate în cadrul “Orei Guvernului”, au 
avut ca temă “Stadiul de elaborare şi aplicare a normelor legale privind aplicarea Codului Silvic”.  

La dezbateri, solicitate de Grupul parlamentar al PSD, au participat deputaţii: Sorin Avram Iacoban şi Ioan 
Tabugan (Grupul parlamentar al PSD), Ioan Cristian Chirteş (Grupul parlamentar al PNL), Graţiela Leocadia 
Gavrilescu (Grupul parlamentar al ALDE) şi Korodi Attila (Grupul parlamentar al UDMR). Tema a fost detaliată de 
Doina Pană (Grupul parlamentar al PSD), în timp ce punctul de vedere al Guvernului a fost prezentat de  doamna 
Cristiana Paşca-Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

 

*** 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 22 martie 
 

Camera Deputaţilor a analizat şi adoptat pe articole, marţi, 22 martie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 
2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice COM (2015) 593 (PH CD 26/2016); 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul organizării 
instanţelor judecătoreşti (Pl-x 883/2015) - lege organică; 

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor COM (2015) 
594 (PH CD 27/2016); 

4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM(2015) 595 (PH CD 
28/2016); 

5. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 
COM (2015) 596 (PH CD 29/2016); 

6. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan 
de acţiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 (PH CD 30/2016); 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 7 - 2016  
săptămâna  21 – 25 martie 2016   

 

3

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul organizării 
instanţelor judecătoreşti (Pl-x 883/2015). În acest caz, deputaţii au aprobat prelungirea perioadei de dezbatere, 
de la 45 la 60 de zile, pentru a se evita procedura adoptării tacite; 

8. Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PL-x 782/2015) 
- lege organică; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat 
şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore (Pl-x 
641/2013) - lege ordinară; 

10. Proiectul de Lege privind achiziţiile publice verzi (PL-x 463/2015) - lege ordinară; 
11. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 

privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (PL-x 
841/2015) - lege organică. 
În ceea ce priveşte Propunerea legislativă privind schimbarea reşedinţei comunei Traian Vuia (Pl-x 882/2015) 

- lege organică, aceasta a fost adoptată tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final. 
Alocuţiunea rostită în plenul Camerei Deputaţilor, marţi, 22 martie, de Laura Boldrini, preşedintele Camerei 

Deputaţilor din Republica Italiană, s-a referit la provocările globale ca schimbările climatice, terorismul şi fluxurile 
migratorii, răspunsurile europene la acestea şi, în general, la perspectivele pe care le are, în acest moment, Uniunea 
Europeană.  

Înaltul demnitar italian a vorbit şi despre documentul intitulat „Mai multă integrare europeană: drumul de 
parcurs”, promovat de doamna Laura Boldrini, semnat astăzi şi de preşedintele Valeriu Zgonea, în numele 
Parlamentului României, în fapt o declaraţie de impulsionare a procesului de integrare europeană. 

 
Într-o şedinţă separată, Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, prin vot direct, trei acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.23/2013 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie (274 voturi pentru, 1 abţinere); 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei (275 voturi pentru); 

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova (279 voturi pentru). 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2014 (PL-x 636/2015, L 
535/2015)Prioritate legislativă - lege ordinară a fost reprogramat pentru o şedinţă comună ulterioară. 

În aceeaşi zi, Parlamentul României a adoptat, prin vot secret cu bile, numirea noilor membri ai Consiliului de 
Administraţie al SRTV. 

Cu 312 voturi pentru şi 21 împotrivă, din 342 de parlamentari prezenţi, au fost nominalizaţi următorii: 
- Membri titulari: Irina Radu, Doina Gradea şi Alfred Bulai (propuşi de PSD); Ionica Stănciulescu şi Radu 

Carp (propuşi de PNL); Nagy Hajnal (propusă de UDMR); Ruxandra Garofeanu (propusă de UNPR); 
Valeriu Cristian Hadji-Culea (propus de ALDE); Raico Cornea (propus de Grupul minorităţilor naţionale); 
Christel Ţopescu (propusă de instituţia prezidenţială); George Orbean (propus de Guvern); Monica Simona 
Ghiurco şi Teodor Gabriel Giurgiu (propuşi de angajaţii SRTV). 

- Membri supleanţi: Elena Anca Dindirică, Smaranda Vornicu Shalit şi Lucian Romaşcanu (propuşi de PSD); 
Adriana Silvia Meseşan şi Cristian Petcu (propuşi de PNL); Rostaş Peter Istvan (propus de UDMR); 
Georgiana Irina Lazăr (propusă de UNPR); Gheorghe Bălăşoiu (propus de ALDE); Andreea Ghiţă (din 
partea minorităţilor naţionale); Ana Maria Sandu (propusă de instituţia prezidenţială); Cornel Mihalache şi 
Luminiţa Velciu (din partea angajaţilor SRTV). 

Celelalte proceduri legate de numirea noului Consiliu de Administraţie al SRTV nu s-au putut desfăşura din 
cauza lipsei de cvorum. O nouă şedinţă comună pentru finalizarea acestora va avea loc miercuri, 23 martie, de la ora 
10.30. 
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Şedinţa Parlamentului de miercuri, 23 martie 

 
Parlamentul României nu l-a validat, miercuri, 23 martie, în funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al SRTV, pe domnul George Orbean, din cauza lipsei de cvorum. Din cei 199 de senatori şi deputaţi 
prezenţi, doar 189 au votat, înregistrându-se 130 de voturi pentru, 55 împotrivă, 4 voturi fiind anulate. 

Domnul George Orbean, propus de Guvern pentru această funcţie, a primit, marţi, 22 martie, vot negativ din 
partea Comisiilor de cultură ale celor două Camere. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a precizat că va convoca o nouă şedinţă a Parlamentului, 
marţi, 29 martie, începând cu ora 18.00. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2016 
(Situaţia cuprinde datele la 25 martie 2016) 

                       

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 915  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 98

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 97

120

– votate  114

             din care: - înaintate la Senat      22 

                            - în procedura de promulgare 28 

                            - promulgate* 23 

                            - respinse definitiv 41 

– la vot final 6

2) Se află în proces legislativ 798

a) pe ordinea de zi 270

b) la comisii  501

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) Desesizări 3

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 26

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25

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

 
 
 

     Cele 114 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                          37 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    18  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     11  proiecte de legi  
                          77 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2015 au fost promulgate 44 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţele de luni 21 , şi marţi 22 martie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 247 

        din care: - în dezbatere 
247

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               5  

7  

   - votate 1
         din care: - înaintate la Senat 1 
                        - la promulgare 0 
                        - respinse definitiv 0 
   - la vot final 6
 
Retrimise la comisii 3
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 21 – 25 martie 2016 

 
 

 
 

 
 
 

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

1. Pl-x 882/2015 - Propunerea legislativă privind schimbarea reşedinţei comunei Traian Vuia    
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2016 
( situaţie la data de 24 martie 2016 ) 

 
 
 

În şedinţa din data de 10 februarie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 120 de proiecte de 
legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 84 au fost transmise Parlamentului, dintre care  82 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 2 sunt 
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

 
9 
 

0 

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

1
0
0

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

3
0
5

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

75 2 

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

15
44
0

- respinse definitiv: 
- în curs de 
promulgare: 
- legi promulgate: 

3
 8
3

Total  2  60
  

22

Total general: 84 2 82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2016 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2244  mmaarrttiiee   22001166))  
 

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 
728/2015 

 
L 

383/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 
alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 
alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 
privind serviciile sociale. (poz. I-b-51) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea art.37 alin (3) lit.e), din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011, precum şi abrogarea art.11 alin.( 5) 
din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 
nr.515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea creării cadrului juridic necesar extinderii, pentru 
toţi operatorii economici cu scop lucrativ, a dreptului de a 
fi recunoscuţi ca furnizori de servicii sociale, cu execpţia 
anumitor servicii cum ar fi: servicii de prevenire a separării 
copilului de familie, centre de primire în regim de urgenţă a 
victimelor violenţei în familie, servicii sociale destinate 
agresorilor, centre  pentru servcii de informare şi 
sensibilizare a populaţiei, şi altele asemenea. 

S - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD -  OZ Plen  
MUN  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
respinse depus 
pe 16.03.2016 
(142/R/ 2016) 

2 

PLx 
824/2015 

 
L 

395/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din 
România. (poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 în vederea 
transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 de modificarea a Directivei 2005/36/CE priivind 
recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului(UE) nr.1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare a 
pieţei interne („Regulamentul IMI”) referitoare la : 
criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale în 
baza sistemului general de recunoaştere, acordarea 
accesului parţial la exercitarea unei profesii, recunoaşterea 
stagiilor profesionale efectuate în străinătate, prestarea 
temporară de servicii în cadrul unei profesii reglementate. 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ Plen   
MUN şi INV 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse depus 
pe 16.03.2016 
(144/R/ 2016) 

3 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală. (poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 

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 - OZ Plen  
JUR 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 16.03.2016 
(150/R/ 2016) 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

4 

 
PLx 

717/2015 
 

L 
405/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere. (poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea atribuţiilor, 
activităţii, a posturilor şi a personalului de la Comisariatele 
de Regim Silvic şi Cinegetic, care se desfiinţează în scopul 
îmbunătăţirii activităţii de monitorizare, implementare şi 
control în domeniul silviculturii. 

S  - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD - OZ Plen  
AGRI şi MUN 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse depus 
pe 17.03.2016 
(151/R/ 2016) 

5 

PLx 
718/2015 

 
L 

508/2015 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata 
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul 
Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de 
organele de urmărire penală, de instanţele 
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de 
avocaţi şi de executori judecătoreşti.  (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru 
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de 
Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire 
penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor 
publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti.   

S  - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD - OZ Plen  
JUR 
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 17.03.2016 
(153/R/ 2016) 

6 

PLx 
887/2015 

 
L 

584/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele 
măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii 
economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

S  - Adoptat pe 
14.12.2015 
CD - OZ Plen  
APAR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse depus 
pe 22.03.2016 
(159/R/ 2016) 



 
3

Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
644/2015 

 
L 

541/2015 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind asistenţa financiară rambursabilă între 
România şi Republica Moldova, semnat la 
Chişinău, la 7 octombrie 2015. (poz. I-b-41) 
 - Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului de împrumut 
privind asistenţa financiară rambursabila între România şi 
Republica Moldova în valoare de maxim 150 milioane de 
euro, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015. 

CD - OZ Plen  
BUG 
S  - 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse depus 
pe 24.03.2016 
(162/R/ 2016) 

8 

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-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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

9 

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-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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

10 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei 
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, 
Euratom privind sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 
2014. (poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei 
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 09.12.2015 
(25/Rc/ 2015) 



 
4

Nr. 
crt 

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

11 

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-2) 
- Caracter: ordinar 
- 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  

12 

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-3) 
- Caracter: ordinar 
- 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 

13 

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-4) 
- Caracter: ordinar 
- 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 

14 

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-5) 
- Caracter: ordinar 
- 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 



 
5

Nr. 
crt 

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

15 

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-6) 
- 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 

16 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-7) 
- 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 

17 

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-14) 
- Caracter: ordinar 
- 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:  

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-16) 
- 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 



 
6

Nr. 
crt 

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

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-49) 
- 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 

20 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

TDR: 
01.10.2015 

21 

 
PLx 

563/2015 
 

L 
351/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2014. (poz. I-c-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

TDR: 
01.10.2015 

22 

PLx 
646/2015 

 
L 

365/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.  
(poz. I-b-53) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor europene  nerambursabile. 

S  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  Retrimis 
pe 15.02.2016  
BUG şi MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
04.03.2016 



 
7

Nr. 
crt 

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

23 

PLx 
452/2015 

 
L 

234/2015 
 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.  
(poz. I-b-47) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.3 alin(1) lit.c din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule destinate a fi utilizate de către unităţile 
sistemului administraţiei penitenciare. 

S  - Adoptat pe 
08.06.2015 
CD -  BUG şi 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
23.06.2015 

24 

PLx 
630/2015 

 
L 

392/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.37/2014, în vederea armonizării legislatţiei 
naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, pentru evitarea declanşării unei posibile acţiuni 
în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru  
ce-i revin României în cadrul procesului de post-aderare. 

S  - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  BUG şi 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
20.10.2015 

25 

PLx 
715/2015 

 
L 

536/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020. (poz. I-b-55) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare stabilirea cadrului general de gestionare 
financiară a Fondurilor Europene Structurale şi de 
Investiţii pentru perioada de programare 2014-2010. 

S  - Adoptat pe 
19.10.2015 
CD -  Retrimis 
pe 21.12.2015 
BUG 
pt. raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
09.03.2016 

26 

PLx 
740/2015 

 
L 

520/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare. (poz. I-b-30) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative din mai multe domenii de activitate. 

S  - Adoptat pe 
26.10.2015 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
TDR: 
12.11.2015 



 
8

Nr. 
crt 

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

27 

PLx 
82/2016 

 
L 

665/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Introducerea unor măsuri cu privire la salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum 
şi a unor măsuri cu caracter fiscal şi bugetar. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2016 
CD - BUG, 
MUN şi APAR  
pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
07.04.2016 

28 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului. (poz. I-b-39) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unui număr de 
cinci acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete 
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999 
privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de 
consum şi garanţii conexe. 

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
12.03.2009 
 

29 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-36) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

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

 
 

 
TDR: 
02.04.2013 
 



 
9

Nr. 
crt 

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

30 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 

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

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

S  - Adoptat pe 
22.10.2013 
CD  - Retrimisă 
pe data de 
03.02.2016  
IND, AGRI  şi 
MED 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.02.2016 
 

31 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-23) 
- 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 
 

32 

PLx 
17/2016 

 
L 

627/2015 

Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale.  
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea achiziţiilor sectoriale în România, 
intervenţiile legislative fiind argumentate în Expunerea de 
motive prin asigurarea „transpunerii prevederilor 
obligatorii ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din  26 februarie 2014 privind 
achiziţiile efectuate de entităţile care îşi  desfăşoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr.L94/243 din 28 martie 2014.” 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

33 

PLx 
18/2016 

 
L 

628/2015 

Proiect de Lege privind achiziţiile publice.  
(poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal privind achiziţiile publice din 
România, urmărind transpunerea parţială a Directivei 
2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare 
a Directivei 2004/18/CE. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
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34 

PLx 
19/2016 

 
L 

629/2015 
 

Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac 
în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concediune şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. (poz. I-b-3)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unui sistem de remedii şi căi de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de achiziţie sectorială şi a contractelor de 
concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestatţiilor, în 
vederea transpunerii prevederilor Directivei 89/665/CEE a 
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de 
atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a 
contractelor publice de lucrări, precum şi ale Directivei 
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind 
coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale 
entităţilor care desfoşoară activităţi în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

35 

PLx 
20/2016 

 
L 

630/2015 

Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire a 
contractelor de concesiune de lucrări şi contractelor de 
concesiune  de servicii de către autorităţile contractante şi 
entităţile contractante, urmărind transpunerea parţială a 
Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, pe coordonatele 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 calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

36 

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-17) 
- 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 
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37 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-b-42) 
- 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 

38 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

39 

PLx 
70/2016 

 
L 

19/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2015 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a 
aparatelor consumatoare de combustibil.  
(poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în 
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
08.03.2016 
CD - IND  
pt. raport 

 
 
TDR: 
05.04.2016 

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-29) 
- Caracter: ordinar 
- 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 materie002E 

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

 
TDR: 
17.04.2014 
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41 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-b-25) 
- 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 - Retrimis  pe 
09.03.2016  
AGRI şi ADMIN
pt. raport 
suplimentar 

 
TDR: 
16.03.2016 

42 

 
PLx 

211/2015 
 

L 
628/2014 

 
 

Proiect de Lege privind completarea art.39 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea creării cadrului 
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor sportive 
avizate de federaţiile naţionale de resort. 
 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD - AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
26.03.2015 
 

43 

 
PLx 

832/2015 
 

L 
570/2015 

 

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea creării cadrului 
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor sportive 
avizate de federaţiile naţionale de resort. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD - AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
26.03.2015 
 

44 

PLx 
746/2015 

 
L 

438/2015 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi 
consultanţă agricolă. (poz. I-b-45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, 
agrochimie şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin 
preluarea activităţii Direcţiilor pentru agricultură judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru studii 
pedologice şi agrochimie, patrimoniului şi personalului 
Caselor Agronomului, care se defiinţează. 

S  - Respins pe 
21.10.2015 
CD -  AGRI  
pt. raport  

 
TDR: 
24.11.2015 

45 

PLx 
318/2014 

 
L 

313/2014 

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

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

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

 
TDR: 
04.09.2014 
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46 

PLx 
59/2016 

 
L 

14/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor, republicată. 

S  - Adoptat pe 
02.03.2016 
CD - ADMIN şi 
JUR 
pt. raport comun 

 
 
TDR: 
31.03.2016 

47 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

48 

PLx 
825/2015 

 
L 

169/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea transpunerii unor 
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului. (poz. I-b-26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a 
opt acte normative, intervenţiile legislative fiind 
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „ La 
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis 
României o solicitare de informaţii cu privire la 
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia 
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU 
Pilot 5642/13/JUST). 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  MED şi 
JUR 
pt. raport comun 

 
TDR: 
10.12.2015 

49 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
CD  -  MUN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 
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50 

PLx 
83/2016 

 
L 

20/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2015 pentru 
completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, în vederea stabilirii , pentru 
angajatori, a unui termen limită de 3 ani necesar pentru 
normalizarea condiţiilor de muncă. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2016 
CD - MUN  
pt. raport 

 
 
TDR: 
07.04.2016 

51 

 
 
 
 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 
 

 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi 
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare 
„Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, 
în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului 
Naţionale de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie 
şi Imunologie „Cantacuzino”, care se desfiinţează. 

S - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  SĂN  şi 
INV 
pt. raport comun 

TDR: 
15.10.2015 

52 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-35) 
- 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul derulării proceselor  de evaluare în 
vederea certificării şi după data de  31 decembrie 2015. 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  INV 
pt. raport  

TDR: 
17.12.2015 

53 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare, taxele judiciare de timbru, în Nota de 
fundamentare arătându-se că modificările cadrului legal de 
desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de 
procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor instituţii 
adoptate prin Codul civil impune revizuirea urgentă a 
legislaţiei în materia taxelor judiciare de timbru, care 
trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului 
civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru 
asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, 
pregatirea personalului din sistemul justiţiei  etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
05.11.2013 
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54 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  
(poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.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 

55 

PLx 
142/2014 

 
L 

20/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile 
necesare pentru funcţionarea comisiilor de 
evaluare din penitenciare, din centrele de 
reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare 
preventive, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
în vederea bunei functionari a instanţelor pe durata 
desfăşurării activităţii acestor comisii. (poz. I-b-11)
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unei proceduri speciale, cu caracter urgent şi 
derogatoriu de la dreptul comun, aplicabilă persoanelor 
aflate în executarea unor pedepse privative de libertate şi 
faţă de care s-ar putea impune, ca urmare a aplicării legii 
penale mai favorabile, fie modificarea pedepselor stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie punerea în 
libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noii legi. 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.04.2014 

56 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- 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 - Respinsă pe 
03.06.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
04.09.2014 

57 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal. (poz. I-b-8) 
- Caracter: organic 
- 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 
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Nr. 
crt 

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

58 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi 
a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală. (poz. I-b-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
11.05.2015 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
03.06.2015 

59 

PLx 
665/2015 

 
L 

398/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. (poz. I-b-12) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul stabilirii termenelor pentru care poate 
fi dispusă măsura arestului la domiciliu pe durata 
procedurii în camera preliminară sau judecării în primă 
instanţă, precum şi durata maximă a acestei măsuri. 

S - Adoptat pe 
13.10.2015 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
29.10.2015 

60 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-b-32) 
- 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 I, 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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                                      IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
9/2013 

 
L 

55/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea 
unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013. (poz. I-a-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/201, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi luarea unor măsuri pentru punerea în executare a 
titlurilor executorii devenite exigibile în perioada 1 
ianuarie 2013 – 31 decmbrie 2013 privind acordarea 
unor drepturi salariale personalului din sectorul 
bugetar. 

CD -  Adoptat pe 
05.03.2013 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
21.05.2013 

2 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-a-12) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
24.03.2015 

3 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Proiect de Lege privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică.(poz. I-a-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

CD - Adoptat pe 
09.12.2015 
S  - Retrimis pe 
29.02.2016  
la EC şi JUR 
pt. raport suplimentar 
 

TDR: 
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Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
691/2015 

 
L 

364/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor. (poz. I-a-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a modificării şi completării Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind 
protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.  

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
02.03.2016 

La promulgare 
din data de 
12.03.2016 

5 

PLx 
643/2015  

 
L 

506/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.5/2014 privind unele 
măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii referitoare la 
încălcările normelor de circulaţie care afectează 
siguranţă rutieră şi pentru facilitarea executării 
sancţiunilor aplicate acestor încălcări. (poz. I-b-
20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 privind 
unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier  de informaţii referitoare la încălcările 
normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 
şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate 
acestor încălcări, având în vedere necesitatea 
transpunerii dispoziţiilor Directivei(UE) 2015/413 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 
2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de 
informaţii privind încălcarea normelor de circulaţie care 
afectează siguranţa rutieră, transpusă în legislaţia 
naţională prin Legea nr.5/2014. 

S  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 

6 

PLx 
661/2015 

 
L 

385/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea 
alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind 
stimularea financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare. (poz. I-b-54) 
 - Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Legea 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit Notei de 
fundamentare, „introducerea prin beneficiarii stimulării 
financiare a personalului care gestionează fonduri 
europene şi personalul de specialitate din cadrul 
structurilor care îndeplinesc efectiv activităţi de 
gestionare a Fondului European pentru Pescuit  şi 
Afaceri Maritime şi Fondului de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane”. 

 
 
S  - Adoptat pe 
07.10.2015 
CD - Adoptat pe 
16.03.2016 
  
 

LaSG din data 
de 21.03.2016 
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Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
685/2015 

 
L 

379/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.197/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale.  
(poz. I-b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 priivind 
asigurarea  calităţii în domeniul serviciilor sociale în 
vederea asigurării unei mai bune coordonări a 
procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenţei de 
funcţionare prin instituirea unor atribuţii specifice 
pentru fiecare dintre autorităţile  coordonatoare 
desemnate la nivel central pentru domeniile proprii de 
competenţă. 
 

S - Adoptat pe 
12.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

LaSG din data 
de 21.03.2016 

8 

PLx 
761/2015 

 
L 

543/2015 

Proiect de Lege privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privitor la controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase. 

S  - Adoptat pe 
28.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 

9 

PLx 
810/2015 

 
L 

367/2015 

Proiect de Lege privind supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar 
naţional. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  
înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea 
Macroprudenţială, structură inter-instituţională, fără 
personalitate juridică, între Banca Naţională a 
României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi 
Guvern, cu rol în a asigura coordonarea supravegherii  
macroprudenţiale la nivel naţional şi menţinerea 
stabilităţii financiare. 

S  - Respins pe 
10.11.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 

10 

PLx 
830/2015 

 
L 

515/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, precum şi a altor acte 
normative. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul revizuirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 
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Nr. 
crt 

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

11 

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-10) 
- 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 - Adoptat pe 
16.03.2016 
  

La promulgare 
din data de 
23.03.2016 

12 

 
PLx 

202/2015 
 

L 
664/2014 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea 
creării cadrului normativ necesar pentru acordarea de 
despăgubiri fermierilor ale căror culturi agricole sunt 
distruse de fauna cinegetică. 

S  - Respins pe 
06.03.2015 
CD - Respins pe 
02.03.2015 
  

Respins 
definitiv 

13 

PLx 
552/2015 

 
L 

267/2015 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, în sensul că producerea, 
procurarea, deţinerea, comercializarea şi utilizarea 
capcanelor, arcurilor, precum şi deţinerea, 
comercializarea, utilizarea şi reproducerea păsărilor de 
pradă şi a câinilor de vânătoare să se facă cu 
respectarea reglementărilor administratorului fondului 
de vânătoare. 

S  - Respins  pe 
29.06.2015 
CD  - Respins pe 
02.03.2015 

Respins 
definitiv 
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Nr. 
crt 

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

14 

PLx 
595/2015 

 
L 

617/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr.36/1995.  
(poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea 
Europeană, aprobată cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea stabilirii instanţelor române 
competente să emită certificatele care atestă 
caracterul executoriu al unei hotărâri în materie 
civilă şi comercială, atunci când aceasta urmează să 
fie executată în străinătate; stabilirii competenţei 
notarului public pentru eliberarea certificatului 
european de moştenitor; reglementării procedurii de 
emitere, rectificare, modificare sau retragere a 
certificatului care însoţeşte o hotărâre cu privire la o 
măsură de protecţie; stabilirii instanţelor competente 
să se pronunţe cu privire la cererile de recunoaştere 
şi încuviinţare a executării (exequátur) a unei 
hotărâri străine pronunţate în materia succesiunilor; 
stabilirii instanţelor competente să se pronunţe cu 
privire la cererile de refuz al recunoaşterii, cererile 
de constatate a absenţei motivelor de refuz al 
recunoaşterii în materie civilă şi comercială; 
stabilirii competenţei instanţei jurisdicţionale 
referitoare la cererile de adaptare a măsurii sau 
ordinului dispus printr-o hotărâre străină în materie 
civilă şi comercială etc. 

CD -  Adoptat pe 
11.11.2015 
S -  Respins pe 
21.03.2016 
 

Respins 
definitiv 

15 

PLx 
795/2015 

 
L 

27/2016 

Lege pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 
2015. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentul României a Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe 
Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat 
la Dubai, la 4 mai 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
26/2016 
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Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
855/2015 

 
L 

30/2016 
 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei dintre 
România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnat la 
Oslo la 27 aprilie 2015. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei între România şi Regatul 
Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat 
la Oslo, la 27 aprilie 2015.  
 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 

Legea nr. 
27/2016 

17 

PLx 
857/2015 

 
L 

29/2016 
 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Italiană pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a 
Protocolului adiţional la convenţie, semnate la 
Riga, la 25 aprilie 2015. (poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentului României  Convenţiei 
între România şi Republica Italiană pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la 
convenţie, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
28/2016 

18 

PLx 
859/2015 

 
L 

28/2016 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Bulgaria pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnată la 
Craiova, la 24 aprilie 2015. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentului României  Convenţiei 
între România şi Republica Bulgaria pentru dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 
2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
29/2016 

19 

PLx 
652/2015 

 
L 

633/2015 

Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011. 
(poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 
2011. 
 

CD -  Adoptată pe 
18.11.2015 
S  - Adoptată pe 
29.02.2016 
 

 
Legea nr. 
30/2016 
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Nr. 
crt 

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

20 

PLx 
863/2015 

 
L 

561/2015 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor masuri financiar fiscale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, intervenţiile 
legislative fiind argumentate  în Nota de fundamentare 
prin faptul că „fragmentarea finanţării pe ani prin 
eşalonarea creditelor bugetare  sau finanţarea 
insuficientă faţă de nevoia sau capacitatea de lucru 
efectivă în cazul unor investiţii în infrastructura tehnico-
edilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor 
de realizare a unor obiective de investiţii datorită 
operaţiilor tehnologice  suplimentare necesar a fi 
executate în cazul întreruperii unor procese tehnologice 
aflate în derulare datorită sistării finanţării prin 
limitarea creditelor bugetare din care se pot realiza 
efectiv transferuri”. 

S  - Adoptată pe 
03.12.2015 
CD - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
40/2016 

21 

PLx 
641/2015 

 
L 

364/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
feroviar. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare 
asigurării independenţei organismului naţional de 
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă, 
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar 
Român. 

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea 
nr. 42/2016 

22 

PLx 
822/2015 

 
L 

560/2015 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru compensarea 
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic 
de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 
2015. (poz. I-a-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru pagubele 
cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în 
perioada aprilie-septembrie 2015, în scopul acordării de 
compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de 
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în 
vedere perioada scurtă de timp rămasă pentru 
desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu 
încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi 
necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea 
respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de 
producţii agricole eficiente. 

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
44/2016 
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                                            IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  LLAA  SSEENNAATT  ((pprriimmăă  CCaammeerrăă))                                        

Nr. 
crt 

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

1 L 
13/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. 
(poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - MUN şi ÎNV  
pt.raport 
CD - 

TDR: 
01.03.2016 

2 L 
51/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de aplicare a acesteia.(poz. I-a-15) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - AGRI   
pt.raport 
CD - 

TDR: 
08.03.2016 
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LEGENDA 

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

APAR 
POL EXT 

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

 
CAE 

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

 (situaţie la data de 25 martie 2016) 
 
 

I.  În perioada   21 – 25 martie 2016  

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 17 avize. 

Cele 12 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

   7 

   5 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

2  
0  

10  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 496 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   71  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  44  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2016.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2625 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 163 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 33 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 4 

TOTAL     771 725 929 200 

 
            



                  A N E X A  
  
 
     

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

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  21 - 25 martie 2016 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.816/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/19901societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor – raport 
comun cu comisia juridică 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

02.02.2016 
Raport de respingere 

(156/R din 22.03.2016) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.644/2015 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica 
Moldova, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015 

Guvern 15.03.2016 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(162/R din 24.03.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.672/2015 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri măsuri suplimentare 
pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum şi a 
produselor lactate 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(157/R din 22.03.2016) 

2 

 
Plx.894/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 

- Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru mediu şi juridică 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.02.2016 
Raport de respingere 

(158/R din 22.03.2016) 

 



IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.11/2016 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate – raport comun cu 
comisiile pentru sănătate şi juridică 

11 parlam. 15.03.2016 
Raport de respingere 

(155/R din 22.03.2016) 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.894/2015 

Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 
- Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru agricultură şi 
juridică 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

01.03.2016 
Raport de respingere 

(158/R din 22.03.2016) 

2 

 
PLx.762/2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate 

29 parlam. 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(160/R din 23.03.2016) 

 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.11/2016 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate – raport comun cu 
comisiile pentru administraţie şi juridică 

11 parlam. 15.03.2016 
Raport de respingere 

(155/R din 22.03.2016) 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 RAPORT COMUN privind Raportul de activitate al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping pe anul 2015 
 22.03.2016 

Raport de adoptare 
(4/RC din 23.03.2016) 



2 

 
PLx.66/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Guvern  22.03.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(161/R din 23.03.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
AVIZ COMUN privind desemnarea candidaţilor pentru Consiliul de 
Administraţie al Societăţii Române de Televiziune 

 22.03.2016 
Raport de adoptare 

(2/RC din 16.03.2016) 

2 

 
 

AVIZ COMUN privind desemnarea candidatului pentru funcţia de 
preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 
Televiziune 

 22.03.2016 
Raport de respingere 
(3/RC din 23.03.2016) 

 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.11/2016 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate – raport comun cu 
comisiile pentru administraţie şi sănătate 

11 parlam. 15.03.2016 
Raport de respingere 

(155/R din 22.03.2016) 

2 

 
Plx.816/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/19901societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor – raport 
comun cu comisia economică 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.02.2016 
Raport de respingere 

(156/R din 22.03.2016) 

3 

 
Plx.894/2015 

Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 
- Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru mediu şi 
agricultură 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.02.2016 
Raport de respingere 

(158/R din 22.03.2016) 

4 

 
PLx.53/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(163/R din 24.03.2016) 

 
 
 



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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.887/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(159/R din 22.03.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Interpelări 

 
 

 
Adresată: domnului  Vasile Dîncu,  ministrul  Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice 
De către: deputat Andreea Paul 
Obiectul interpelării: Stadiul proiectelor depuse de autoritățile locale din Ardud, județul Satu-Mare 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 

Supun atenției dumneavoastră solicitarea primită la cabinetul parlamentar, din partea Primăriei Ardud, 
județul Satu Mare, cu privire la proiectele depuse prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Solicitările pentru 
finanțarea proiectelor au fost depuse în data de 16.02.2016, respectiv în data de 26.11.2015. 
Proiectele pentru care Primăria Ardud solicită finanțare prin PNDL sunt următoarele: 
- Alimentare cu apă și canalizare, cu stația de epurare în localitatea Gereusa, jud. Satu Mare; 
- Alimentare cu apă și canalizare, cu stația de epurare în localitatea Baba Novac, jud. Satu Mare; 
- Grădinița cu program prelungit din localitatea Ardud, județul Satu Mare; 
- Modernizarea DC 29 Gerausa-Saratura, județul Satu Mare;  
- Modernizarea DC 30 Ardud-Ardud Vii, județul Satu Mare; 
- Reabilitarea unității sanitare din localitatea Ardud – centru de permanență și dispensar uman; 
- Teatrul de vară din localitatea Ardud, jud. Satu Mare;  
- Modernizarea străzilor Viilor, Bogdan Vodă, Balc Voievod din localitatea Ardud, Stejarului din localitatea 
Ardud Vii, Avram Iancu, Căpitan Baba Novac, Doamna Stanca, Unirii din localitatea Baba Nova, Saratura, Pusta, 
Ulicioara, Crucii, Florilor din localitatea Gerausa, județul Satu Mare.  
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să ne comunicați în ce stadiu se află aceste proiecte. 
Vă trimitem atașat solicitarea Primăriei Ardud, județul Satu Mare, din data de 16.02.2016. 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 

Adresată:  doamnei  Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Virgil Guran  
Obiectul interpelării : Interpretarea abuzivă a legislaţiei în vigoare, în defavoarea contribuabililor, prin 
aplicarea de către direcţiile specializate din primării a prevederilor  Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 
1802/2014 în materia  stabilirii impozitelor pe clădiri pentru persoane juridice 

 
Doamnă ministru, 
 
 În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

vă adresez prezenta interpelare :  
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Am fost sesizat prin numeroase petiţii depuse de persoane juridice că la nivelul Direcţiei Economice din 
cadrul Primăriei Câmpina, din judeţul Prahova, funcţionarii interpretează în mod abuziv că, pentru a stabili 
impozitul pe clădiri, dacă este necesară reevaluarea unei clădiri,  este impusă  reevaluarea tuturor clădirilor din 
patrimoniul societăţii,  indiferent de faptul că  nu s-a depăşit termenul legal de trei ani de la ultima reevaluare.  

Se invocă în acest sens prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, act normativ 
care, în mod evident, are relevanţă numai în domeniul contabil, dar a cărui aplicare este extinsă în mod forţat şi 
abuziv şi în materia stabilirii impozitului pe clădiri. Se aduc prejudicii astfel  în mod evident contribuabililor 
persoane juridice, obligaţi în mod aberant să procedeze la reevaluarea tuturor clădirilor din patrimoniu pentru a nu fi 
„sancţionaţi” cu aplicarea unor impozite mult mai mari. 
Vă rog, doamnă ministru, să prezentaţi poziţia oficială a Ministerului Finanţelor Publice din care să rezulte foarte 
clar care este sfera de acţiune a O.M.F.P. nr. 1802/2014.  

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită consideraţie. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României 
De către: deputat Aurelian Mihai 
Obiectul interpelării: Situaţia construcţiei catedralei române din Madrid 
 
 Domnule Prim-ministru, 
 
 Vă aduc la cunştinţă un caz deosebit  atât din punct de vedere al importanţei pentru românii din Spania cât 
şi a statului român. Acumşsase ani, pe 18 aprilie 2010, se aşeza piatra de temelie a viitoarei catedrale ortodoxe din 
Madrid, în speranţa că românii vom avea ce lăsa în urmă generaţiilor următoare, iar statul român cu ce se mândri. 
 Construcţia a demarat în spaţiul concesionat de către Primăria Madrid şi în urma aprobărilor obţinute după 
eforturi susţinute şi aşteptare in urma solicitărilor din partea P.S. Timotei, Episcopului Spaniei şi Portugaliei , a 
preotului din Madrid, a preotului Moldovan şi a altor români cu suflet mare pentru ca acest proiect să devină 
realitate. 
Statul român a investit în aceasta construcţie în etape, peste 2 milioane de Euro bani necesari construcţiei susţinută 
şi din donaţii ale enoriaşilor. 
 Concesiunea a fost obţinută ca şi avizele de lucru sub condiţia ca lucrările pentru Centrul Social şi spaţiul 
demisol şi subsol, spaţii aferente între altele celor 11 clase pentru elevi, a bibliotecii, sălii de conferinţe, spaţiul 
pentru bătrâni, garaj etc. să fie terminate la termen, adică toamna acestui an 2016. 
 Dacă nu se va finaliza proiectul de dare în folosinţă, statul român cât şi românii vom pierde peste doua 
milioane de Euro investiţi până în prezent, ceea ce ar demonstra neseriozitatea în privinţa angajamentelor în faţa 
autorităţilor spaniole. 
 Statul român nu îşi poate permite luxul de a pierde o astfel de investiţie şi nici obiectivul care va trece sub 
tutela altei ţări.  
 Riscăm mult, iar ajutor trebuie oferit mai ales în condiţiile în care avem de pierdut enorm. 
 Prima instituţie la care reprezentanţii statului român au apelat pentru informarea cetăţenilor cu privire la 
votul prin corespondenţă este biserica din diaspora, instituţia cea mai rapidă la care se adreseaza cetăţenii români în 
străinătate este tot biserica, nu doar pentru serviciile religioase. 
 Vă rog, aşadar, să întreprindeţi toate diligenţele necesare pentru ca situaţia construcţiei catedralei române 
din Madrid să fie soluţionată cel puţin în ansamblul care priveşte partea Centrului Social şi infrastructura adiacentă 
sălilor de cursuri şcolare. 
 Veţi avea cel puţin aprecierea cetăţenilor cât şi sentimentul datoriei împlinite în deloc uşoara sarcină pe 
care o aveţi, gestionând interesele ţării spre binele cetăţenilor săi oriunde s-ar afla. 
 Vă solicit răspuns in scris! 
 

*** 
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Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor  
De către: deputat Aurelian Mihai 
Obiectul interpelării: Necesitate introducere cursa aeriana între Cluj-Napoca/Timişoara si Almeria 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Pentru că avem o comunitate numeroasă în sudul Spaniei, provincia Almeria, comunitate originară majoritar 
din Banat, Bihor si centrul ţării(Bistriţa, Cluj, Sălaj) vă rog insistent, în calitatea pe care o aveţi, să dispuneţi 
diligenţele necesare, pentru ca statul român să pună la dispoziţia cetăţenilor din această zonă a Spaniei, o cursă 
aviatică săptămânală pe ruta Almeria –Cluj-Napoca sau Timişoara. 
 Sunt ani de zile în care compatrioţii noştri reclamă acest sprijin din partea statului român, iar oportunitatile 
economice cu siguranţă vor exista în beneficiul operatorului aerian. 
 Vă mulţumesc anticipat, solicit răspuns în scris!  

 
*** 

 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Calitatea materialelor utilizate în proiectele de reabilitare a blocurilor de locuinţe 
 
 Domnule Viceprim-ministru,  
 
 Principiul de bază în atribuirea contractelor de achiziţii publice din România, prevăzut de OUG nr. 34/2006, 
„preţul cel mai mic”, determină cei mai mulţi constructori să utilizeze materiale de construcţii de o calitate 
inferioară, pentru a reduce costurile. Mai mulţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din România au 
reclamat faptul că, în proiectele de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe s-au utilizat materiale care nu 
corespund standardelor de calitate/siguranţă prevăzute de legislaţia europeană/românească. Cel mai important aspect 
este cel cu privire la faptul că materialele izolatoare (polistirenul) nu este omologat ca fiind ignifug, ceea ce creşte 
riscul real pentru familiile care locuiesc în blocurile reabilitate. De asemenea, chiar şi în lucrări de consolidare a 
blocurilor se utilizează materiale de slabă calitate (ciment de calitate inferioară sau fier beton neomologat). Având în 
vedere faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice finanţează integral sau parţial astfel de 
lucrări, vă rog să precizaţi ce măsuri anticipaţi pentru a asigura nu doar realizare acestora, ci şi un standard minim de 
calitate. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice 
 

Soluţii urgente pentru stoparea abandonului şcolar 
 
 Domnule Ministru,  

 
Abandonul şcolar este şi rămâne o problemă extrem de gravă cu care se confruntă  societatea românească, 

iar autorităţile implicate încă nu au identificat măsurile reale pentru combatarea acestei probleme . Nu putem 
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continua , aşa cum au facut-o alte guverne, să dăm vina  pe nepăsarea părinţilor sau  pe sărăcie , dar cred că 
adevărata vină este a celor care au gestionat sistemul de învăţământ din România. Trebuie să aduc în discutie faptul  
că în România, de mai bine de 25 de ani  educaţia a fost agăţată  într-un tablou scump, dar fără conţinut şi 
înconjurată de minciună dar şi de lipsă de performanţă reală.   

Si în judeţul Arad, conform unui studiu publicat anul trecut pe site-ul Ministerului Educaţiei, abandonul 
şcolar este pe primul loc în vestul ţării şi, la nivel naţional, se află pe locul 7 din cele 14 judeţe considerate cu risc 
de părăsire timpurie a şcolii. 

In acest sens vă rog domnule ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi, dacă aveţi o strategie 
naţională reală , pe termen mediu şi lung, un set de politici concrete pe latura prevenirii şi combaterii  acestui 
fenomen, extrem de grav. Celelalte ţări din Uniunea Europeană au reuşit să reducă numărul elevilor care părăsesc 
şcoala şi se preconizează ca până în anul 2020 rata abandonului şcolar la nivelul UE să fie sub 10%. Noi unde ne 
vom poziţiona, dacă nu ne implicăm suficient, dacă nu există o analiză concretă şi reală a acestui fenomen? 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată  domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea  
Spitalului Judeţean din Arad 

 
 Domnule Ministru, 
 
 Zi de zi asistăm la imagini şi comentarii în mass media , despre dezastrul din spitalele româneşti, zi de zi ne 
îngrozim de imaginile de coşmar din aceste spitale,  iar unii dintre români au  trăit  pe pielea lor situaţii pe care nu 
vor sa le mai întâlnească în sistemul de sănătate. 
 Nimeni nu îşi asumă responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în unele spitale judeţene , nici-o autoritate 
locală, judeţeană sau chiar Ministerul Sănătăţii nu conştientizează că renovarea şi dotarea acestor spitale trebuie să 
reprezinte una dintre priorităţile lor. 
La Spitalul judeţean Arad, maternitatea se afă într-o situaţie critică, lucru pe care l-aţi constat la recenta vizită din 
municipiul Arad. Stiu ca nu aţi facut promisiuni iar mutarea acestei maternitaţi în noul spital  TBC este o soluţie de 
avarie,  de aceea   vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă aveţi în vedere un plan de 
investiţii pe termen lung pentru salvarea acestui spital prin alocarea de fonduri din bugetul ministerului, prin soluţii 
concrete de atragerea fonduri europene .  

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Infrastructura rurală 
 
 Domnule Ministru, 
 

Cu toţii cunoaştem potenţialul agricol deosebit al ţării noastre, determinat atât  de aşezarea geografică şi de 
climă, dar şi de calităţile deosebite ale solului, care foarte uşor ar putea asigura hrana pentru   milioane de oameni. 
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Din nefericire, în cei peste 25 de ani de reconfigurare a economiei, investiţiile şi preocuparea pentru 
agricultură a ocupat un loc marginal sub toate guvernele . 

Creşterea producţiei agricole, stimularea produselor autohtone şi  a numărului fermelor zootehnice este 
posibilă prin dezvoltarea infrastructurii rurale care ar atrage investitori străini şi nu în ultimul rând  ca produsele 
noastre să fie competitive pe piaţa europeană. 

În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica dacă există finanţare  
pentru infrastructura rurală, pentru infrastructura fermelor, pentru sistemele de irigaţii . 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 

 
Deputat  

Mircea  Man 
 

*** 
 
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice 
 

Strategie pentru un sistem de învăţământ calitativ 
 
 Domnule Ministru,  
 
  

Rezultatele slabe obţinute la simularea de la evaluarea naţională din acest an,  dar şi cele  de la bacalaureatul  
din această vară,  care personal mă aştept  să fie la fel de dezastruoase ca în anii trecuţi, ne arată un lucru cert, care 
ar trebui să ne pună pe toţi pe gânduri : un procent mic dintre cei care termină scoala gimnazială nu merită să intre la 
liceu. 
Guvernul Ponta a avut grijă să desfiinţeze toate reformele făcute în educaţie şi a făcut praf legea educaţiei, afirmând 
că totul s-a făcut de dragul elevilor şi liceenilor necăjiţi, cu dificultăţi în a promova aceste examene. Aceste multe  
schimbări au condus  la cea mai dezastruoasă variantă a învăţământului românesc.  
In acest sens vă rog domnule ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi, dacă aveţi în vedere o strategie care  
să  contribuie la crearea  unui sistem de învăţământ calitativ, printr-un  nou concept al predării şi al învăţării. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 

 
Deputat  

Ion Şcheau 
 

*** 
 
Adresată domnului Dan Marian Costescu , ministrul Transporturilor 
 

Investiţiile în infrastructura de transport 
 
 
 Domnule Ministru,  
 
 Fiecare guvernare a adus  în discuţie problema  infrastructurii de transport din România, dar şi  astăzi după 
25 de ani a rămas tot  o problemă extrem de dificilă  în procesul de integrare în structurile de transport europene. 
Lipsa unei infrastructuri moderne rămâne un mare obstacol în atragerea de investitori în ţara noastră, iar demararea 
şi susţinerea investiţiilor în acest sector trebuie să reprezinte  o condiţie esenţială şi funfamentală pentru dezvoltarea 
generală a societăţii româneşti. 
 Problematica  transporturilor şi infrastructurii, nu trebuie realizată doar la nivel declarativ ci în mod concret, 
prin realizarea proiectelor şi punerea în practică a măsurilor adoptate la nivel European şi naţional. 
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In acest sens vă rog domnule ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi, dacă aveţi în vedere o strategie prin 
care la următoarea rectificare bugetară să se aloce sume mai mari,  necesare investiţiilor în infrastructură de transport  
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 

 
Deputat  

Vasile Iliuţă 
 

*** 
 
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Canalul Siret-Bărăgan 
 
 Domnule Ministru, 
 
 In Programul de guvernare al primului ministru Dacian Cioloş, la capitolul dezvoltare şi investiţii figurează 
şi „ reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de irigaţii.”, iar infrastructura în acest secor rămâne  vitală pentru 
agricultura românească.  
 Canalul Siret-Bărăgan care ar putea să asigure irigarea a peste 500.000 hecatare de teren arabil s-a aflat 
printre  aşa zisele priorităţi ale guvernelor precedente, dar se pare că a fost abandobat. 
 În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica dacă există finanţare 
pentru studiul de fezabilitate şi un studiu de fundamentare a finanţării acestui poriect, pentru demararea efectivă a 
lucrărilor. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Mircea Man 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 
 

Solicitare de verificare privind subordonarea structurilor Poliţiei Române 
 

Domnule Ministru, 
 

 Potrivit legii, Poliţia Română este „institutia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor, respectarea ordinii şi linistii publice, în conditiile legii.” De asemenea, potrivit legii, poliţia locală are 
obligaţia de „apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor”, iar principiul de bază îl reprezintă legalitatea. În acest context, vă rog să-
mi permiteţi, domnule Ministru, să vă descriu pe scurt un incident în urma căruia, atât structurile poliţiei locale, cât 
şi ale Poliţiei Române, au încălcat principiul legalităţii şi au dat dovadă de subordonare faţă de personaje care 
încălcau ordinea publică şi faţă de factori politici locali. Astfel, sâmbătă, 19 martie 2016, în timp ce mă aflam în 
localitatea Voluntari, Judeţul Ilfov, şi discutam cu cetăţeni din zona Pipera, am sesizat că sunt urmărit de un grup de 
indivizi recalcitranţi, care acţionau cu sprijinul nedisimulat al poliţiei locale Voluntari.  

Anticipând potenţiale riscuri ale unui conflict, am dorit să mă îndepărtez de grup, însă autoturismul personal 
în care mă deplasam a fost imobilizat de grupul turburent. Ca simplu cetăţean, am apelat numărul unic de urgenţă 
112. La faţa locului s-au deplasat atât reprezentanţi ai Poliţiei Române, precum şi şeful zonal al acesteia, care, într- 
un dispreţ total al legii au ignorat complet grupul de indivizi violenţi şi şi-au concentrat hărţuirile asupra mea, cel 
care le solicitasem sprijinul şi apărarea. Mai mult, atunci când am spus că nu sunt apărat, potrivit legii, şi voi apela 
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din nou numărul unic de urgenţă, am fost ameninţat că voi fi amendat şi că ar fi mai bine să uit incidentul şi să nu 
mai trec prin localitatea Voluntari. Alături de mine au fost hărţuiţi, injuriaţi şi ameninţaţi şi grupul de tineri cu care 
mă deplasam, iar incidentul a luat capăt numai după ce am apelat pentru a doua oară numărul unic de urgenţă, atunci 
când, la faţa locului s-a deplasat un echipaj al Jandarmeriei Române. Faţă de situaţia deosebit de gravă pe care v-am 
expus-o, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
‐ vă rog să precizaţi dacă s-a dispus deja un control intern, la nivelul Poliţiei Române, în legătură cu incidentul 
semnalat în localitatea Voluntari, şi în cât timp consideraţi că pot fi prezentate public concluziile acestuia? 
‐ vă rog să precizaţi ce demersuri aveţi în vedere pentru a scoate lucrătorii Poliţiei Române dintr-o 
subordonare, informală, directă, faţă de primari sau alte structuri de putere politică locală şi dintr-o colaborare, mai 
mult sau mai puţin evidentă, cu structuri ale lumii interlope?  
‐ cum anticipaţi evitarea utilizării structurilor Poliţiei Române şi ale poliţiei locale, ca pârghii de putere în 
campaniile electorale din acest an, legitimate în mod fals ca ... aplicând legea? 
‐ ce măsuri aveţi în vedere pentru a elimina utilizarea poliţiei locale ca structură de pază şi protecţie personală 
pentru primar şi pentru interesele particulare ale acestuia, în detrimentul apărării drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeanului plătitor de taxe, taxe din care se şi finanţează structurile poliţiei locale? 
  Solicit formularea răspunsului în scris şi oral. 

 
 

Deputat  
Florin  Secară 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
 

Centura feroviară a Municipiuliu Bucureşti 
 
 

Domnule ministru, 
 

 Un proiect, care datează încă din anul 2011, anticipa modernizarea centurii feroviare a Municipiului 
Bucureşti, în scopul tranformării acesteia, dintr-o linie feroviară destinată exclusiv transportului de marfă, într-o linie 
destinată transportului de pasageri din zonele periurbane ale Capitalei. Potrivit primelor estimări, proiectul implica o 
finanţare de maximum 500 mil. euro, pe cei peste 80 Km. de cale ferată existenţi, însă avantajele economice aduse 
numai în primii trei ani ar fi amortizat întreaga investiţie. S-ar fi modernizat, astfel, un număr de 27 de staţii 
feroviare pentru călători, s-ar fi construit câteva zeci de parcări pentru preluarea pasagerilor şi s-ar fi extins şi reţeaua 
de metrou bucureştean cu aproximativ 3 km, pe linia IMGB Pipera. Din păcate, proiectul a fost abandonat, în 
condiţiile în care toate capitalele europene au sistem integrat de transport, care să favorizeze transportul în comun în 
defavoarea transportului individual cu autoturismul. În condiţiile finalizării MasterPlanului General pentru 
Transporturi, precum şi a oportunităţilor de a finanţa astfel de lucrări de infrastructură prin intermediul Programului 
Operaţional Infrastructură Mare, vă rog să precizaţi, domnule Ministru, dacă transformarea centurii feroviare a 
Municipiului Bucureşti se află între priorităţile Guvernului din care faceţi parte, iar dacă răspunsul este afirmativ, 
când anticipaţi că ar putea fi demarate lucrările de modernizare şi care ar fi termenul de execuţie pentru acest 
obiectiv de investiţii. 
  Solicit formularea răspunsului în scris. 
 
 

Deputat  
Florin  Secară 

 
*** 
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Adresată domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi 
 
 
 Domnule Ministru, 
 

Din păcate, infrastructura Spitatului Judeţean de Urgenţă Călăraşi se situează cu mult sub standardele 
naţionale, ca să nu mai vorbim de cele europene. A ajuns să fie o casă a groazei, care mai rău îi îmbolnăveşte pe 
pacienţii odată internaţi.  

Deşi spitalul înghite zeci de milioane de lei anual, aceşti bani nu sunt suficienţi pentru a acoperi toate 
cheltuielile necesare reabilitării, modernizării şi dotării tuturor secţiilor medicale. 

Cert este faptul că actuala conducere a Consiliului Judeţean Călăraşi este depăşită de situaţie. Mărturie stă 
faptul că de curând acest spital a fost „descalificat”. Este nevoie de investiţii pentru ca acţiunile medicale să se poată 
desfăşura în condiţii optime.  

În acest sens, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă aveţi în vedere un plan 
de investiţii pentru salvarea acestui spital vital călărăşenilor sau dacă pot fi luate alte măsuri pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea acestuia cu scopul de a ajunge la un standard normal de funcţionare şi a asigura confortul 
pacienţilor internaţi. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat  
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 

 
Control periodic al medicilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 

 
 

Domnule ministru, 
 
O componentă esenţială în politicile de sănătate trebuie să o reprezinte acele măsuri de prevenţie sau de 

depistare precoce a unor stări sau simptome care ar putea determina îmbolnăviri grave, mai ales la copii care 
frecventează cursurile. Mai mult, în unităţile de învăţământ preuniversitar, din cauza slabelor dotări igienico-
sanitare, unele boli găsesc cel mai propice mod de a se propaga cu viteză. După cum am mai semnalat şi 
predecesorilor dumneavoastră, în judeţele sărace incidenţa este mult mai ridicată. De exemplu, în Judeţul Suceava, în 
multe şcoli, preponderent din mediul rural, s-a semnalat prezenţa hepatitei virale, de tip A, dar şi a altor boli cu 
potenţial de transmitere în colectivităţile de elevi. Ştiţi foate bine că, astăzi, numărul cabinetelor medicale şcolare se 
pot număra pe degetele de la o mână chiar şi într-un judeţ mare, motiv pentru care acţiunile preventive, dar şi de 
monitorizare a potenţialelor riscuri la adresa elevilor au dispărut cu desăvârşire. Mai mult, mulţi dintre elevi, în 
situaţia în care au un medic de familie, se prezintă la acesta numai în situaţii critice, în care, uneori nici măcar ştiinţa 
medicală nu mai poate ajuta. Având în vedere faptul că încă nu am depăşit nici astăzi criza copiilor îmbolnăviţi din 
cauze încă necunoscute, vă rog, domnule Ministrul, să faceţi următoarele precizări: 
- în condiţiile restricţiilor bugetare, care nu permit reînfiinţarea cabinetelor medicale pe lângă toate unităţile şcolare, 
vă rog să precizaţi dacă nu ar fi utile controale periodice în şcoli (lunare/trimestriale), efectuate de tineri medici 
rezidenţi, pentru care, s-ar putea crea astfel şi condiţii şi norme de angajare pe lângă spitalele judeţene sau 
municipale? 
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- cum intenţionaţi să monitorizaţi starea de sănătate a elevilor din unităţile şcolare, în condiţiile în care direcţiile 
judeţene de sănătate publică au competenţe limitate în a proteja sănătatea copiilor, (doar la nivelul bolilor 
transmisibile)? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 

 
Solicitare informaţii privind impactul bugetar 

 al unor măsuri 
 
 Doamnă ministru, 
 

 De mai mult timp, în spaţiul public şi în unele medii de comunicare se vehiculează informaţii neverificate şi 
se acreditează diferite idei, fără a avea la bază date prezentate de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la efortul 
bugetar al unor măsuri fiscal-bugetare întreprinse în anii trecuţi. Pentru a se elimina orice fel de speculaţie şi 
suspiciune, care poate produce prejudicii de imagine Guvernului şi politicilor fiscal-bugetare implementate în 
decursul anilor, vă rog, doamnă Ministru, să prezentaţi următoarele date: 
 

‐ care a fost impactul bugetar al măsurilor fiscale implementate în anii 2010-2011, care au urmărit reducerea 
deficitului bugetar, în special, cu privire la majorarea cotei standard a TVA la 24% şi reducerea temporară a 
salariilor din sistemul public cu 25%? Vă rog să prezentaţi aceste date, atât din estimările iniţiale, cât şi ca execuţie 
bugetară efectivă. 

‐ care este valoarea sumelor acordate efectiv ca despăgubiri de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, în perioada 2008-2011, atât sub formă de acţiuni la Fondul Proprietatea, cât şi prin despăgubiri cash? 
Vă rog să prezentaţi aceste date pe fiecare exerciţiu financiar în parte şi pe total. 
  Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Gheorghe Ialomiţianu 

 
*** 

 
Adresată domnului  Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Soluţii pentru problemele  semnalate de către Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba 
 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba, asociaţie acreditată şi recunoscută de către MADR, 
membră a “Federaţiei Organizaţia interprofesională Proovis România pe Filiera Ovine/Caprine”, cu membrii înscrişi 
în “Sindicatul Naţional al Crescătorilor de Ovine şi Caprine din România” mi-a semnalat prin intermediul unui 
memoriu  o serie de probleme, cu care se confruntă în domeniul  în care activează - creşterea ovinelor şi caprinelor. 
 Astfel, starea de nemulţumire manifestată vizează prelungirea datei de acordare a subvenţiilor,  fapt ce 
generează imposibilitatea acestora de a-şi onora unele plăţi la  termenul stabilit, având în vedere că  depăşirea 
termenului agreaţi  atrage penalizări de la o zi la alta.  
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În lipsa acordării acestor plăţi la timp, nu se pot plăti taxele aferente sumelor pentru utilizarea păşunilor atât către 
primării, cât şi către persoanele fizice de la care au luat în folosinţă păşunea, sau nu-şi pot achita obligaţiile către 
firme furnizoare de inputuri pentru sectorul vegetal şi cel animal,  aceste firme  începând să le perceapă penalizări 
Un alt aspect care mi-a fost prezentat se referă la acordarea ajutorului de minimis, destinat achiziţionării de material 
biologic mascul şi femel cu origine cunoscută. Din punctul  de vedere al reprezentanţilor acestei asociaţii ar trebui 
ca  aceşti bani să se aloce pentru ameliorarea genofondului autohton şi implicit să se asigure de plus valoare înaltă 
producţiilor obţinute,  de aceea  se impune un control drastic al calităţii materialului biologic comercializat prin 
acest ajutor de minimis. 
 Acestea sunt doar două probleme pe care vi le aduc in atenţie, dar îngrijorarea legitimă   a membrilor 
acestei asociaţii vizează si situaţia sistemului de irigaţii  care este în continuare subdimensionat raportat la nevoile 
reale din agricultura românească, precum şi preţul scăzut al valorificării animalelor destinate sacrificării, mult sub 
cel de producţie. 
Având în vedere situaţia expusă mai sus, vă rog domnule ministru să răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri legislative veţi promova pentru ca  acordarea subvenţiilor destinate fermierilor să se facă la timp, 
astfel încât aceştia să-şi poată onora obligaţiile de plată către terţi,  pentru a  se asigura sustenabilitatea şi 
predictibilitatea activităţilor agricole  pe care le desfăşoară ? 
2. Care sunt soluţiile pentru realizarea unui control strict al calităţii materialului biologic comercializat prin 
ajutorul de minimis? 
3. Are cumva ministerul o strategie pentru a sprijini oierii să îşi vândă produsele de sezon, mai precis mieii, 
pe pieţele externe, direct şi la valori decente, fără intermediari? 
4. Anul trecut semnalam mari disfuncţionalităţi în procesul şi procedurile de depunere a cererilor pentru 
subvenţii. Sistemul informatic  a funcţionat deficitar generând mari întârzieri în procesul de depunere şi procesare a 
cererilor. Ministrul Agriculturii de atunci mi-a răspuns că situaţia este sub control şi că lucrurile se vor îndrepta. 
După un an de la acea promisiune sistemul  informatic este în continuare  inoperabil  iar măsurile promise la acea 
dată au rămas neonorate. De aceea, vă solicit domnule ministru să-mi prezentaţi setul de măsuri pe care îl veţi 
întreprinde pentru buna funcţionare a întregului proces? 
 Cu speranţa că in acest an fermierii români nu vor mai fi umiliţi  ci vor primi respectul pe care îl merită 
din partea autorităţilor, vă mulţumesc  anticipat şi menţionez că  solicit răspunsul în scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat  
Dan Simedru 

 
*** 

 
Adresată doamnei Aura Carmen Răducu , ministrul Fondurilor Europene 
 

Absorbţia fondurilor europene în judeţul Sibiu 
 
 Stimată doamnă ministru, 
 
 În ceea ce priveşte problema absorbţiei fondurilor europene în judeţul Sibiu, vă rog , doamnă Ministru, să 
răspundeţi , punctual, la următoarele întrebări: 
1. Câte fonduri europene au fost atrase în judeţul Sibiu în cadrul ciclului financiar 2007-2014? Pe ce loc se află 
Sibiu în rândul judeţelor ţării din acest punct de vedere? 
2. Care este ponderea fondurilor europene atrase de sectorul public şi de cel privat? 
3. Care este ordinea primăriilor cu cele mai multe fonduri europene atrase din judeţul Sibiu şi valoarea totală pe 
fiecare primărie în parte? 
4. Care sunt cele mai mari şi mai dese probleme/abuzuri în absorbţia banilor europeni în judeţul Sibiu? 
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5. Având în vedere importanţa procesului de absorbţie a fondurilor europene pentru susţinerea şi dezvoltarea 
judeţului Sibiu, vă rog să-mi comunicaţi care a fost gradul de absorbţie a fondurilor comunitare pe perioada 2008-
2016, defalcat pe ani, pe domenii de activitate şi pe sectoare publice. 
 Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat  

Ioan Tămâian 
 

*** 
 
Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
 

Strategia Ministerului în privinţa CNCIR 
 
                Domnule Viceprim-ministru, 
 
DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE 
 
1.1 Atât ISCIR căt şi CNCIR funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri.  
1.2 Înfiinţarea CNCIR ca urmare a reorganizării prin divizare a ISCIR (Inspecţiei de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat) a avut loc ca urmare a faptului că s-a considerat 
oportună separarea activităţilor pentru autorizarea agenţilor economici, a persoanelor pentru deservirea instalaţiilor/ 
echipamentelor din domeniul reglementat, a certificării persoanelor responsabile cu execuţia lucrărilor specifice 
precum şi a elaborării legislaţiei tehnice în domeniu,  faţă de activităţile de autorizare a funcţionării respectiv 
verificarii in utilizare a instalaţiilor/echipamentelor existente la  deţinători/utilizatori/proprietar.  
 Pe scurt: 
- Activităţile principale ale ISCIR se desfăşoară pentru autorizarea agenţilor economici, autorizarea persoanelor 
responsabile, autorizarea persoanelor deservente şi elaborarea prescripţiilor tehnice în domeniu.   
- CNCIR, ca organism de inspecţie s-a constituit pentru efectuarea de activităţi de inspecţii tehnice în vederea 
autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul reglementat prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 64/ 
2008. 
2.4 Pentru îndeplinirea la un nivel profesional superior a obiectivelor sale, CNCIR SA a fost  preocupat şi a investit 
în următoarele direcţii:  
- Crearea şi implementarea SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT   
- Certificarea CNCIR CA ORGANISM DE INSPECŢIE de terţă parte – Clasa A conform standardelor în 
vigoare 
- Instruirea/ certificarea permanentă a inspectorilor şi a personalului de specialiate 
- Crearea bazei de date şi implementarea aplicaţiei informatice de evidenţă tehnică a instalaţiilor 
- Crearea bazei de date şi implementarea aplicaţiei informatice de generare a documentelor de inspecţie 
(checklist, raport de inspecţie, facturi fiscale) 
- Crearea bazei de date şi implementarea aplicaţiei informatice în domeniul economic   
- Crearea bazei de date şi implementarea aplicaţiei informatice DMS (Document Management System)    
1.3 Majoritatea inspectorilor de specialitate din CNCIR SA sunt foşti angajaţi ai ISCIR, mulţi dintre ei având 
ani de expertiză în acest domeniu. Inspectorii de specialitate au competenţele necesare desfăşurării activităţilor, au 
fost instruiţi şi au fost evaluaţi permanent conform procedurilor de lucru aprobate.  
1.4 Numărul inspectorilor de specialitate raportat la numărul de instalaţii acoperite de domeniul reglementat este 
suficient astfel încât să fie îndeplinite şi în continuare obiectivele principale de interes strategic naţional pentru care 
a luat fiinţă CNCIR SA şi anume siguranţa funcţionării instalaţiilor, protecţia persoanelor, protecţia proprietăţii şi 
protecţia mediului.  
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1.5 Actuala structură teritorială a asigurat de la înfiinţare şi până în prezent desfăşurarea activităţilor specifice 
cu rezultate corespunzătoare permiţând inspectorilor CNCIR ca verificările să fie efectuate la termenele prevăzute 
pentru toate instalaţiile.  
1.6 Activităţile desfăşurate de CNCIR în actuala structură teritorială au avut ca efect un număr extrem de redus 
de evenimente produse din cauza siguranţei funcţionării. A se compara cu statisticile oficiale din ţările membre UE. 
1.7 Există un mod unitar de efectuare a inspecţiilor, de elaborare a documentelor de inspecţie şi de tarifare a 
serviciilor ceea ce este agreeat de către majoritatea beneficiarilor/ deţinătorilor 
1.8 Apariţia unui nou segment de firme specializate pentru activităţi de inspecţii tehnice nu poate asigura un 
control eficient al statului asupra modului de autorizare a instalaţiilor/ echipamentelor. 
 
2. MODIFICĂRI PRECONIZATE: 
 
2.1 Având în vedere rezultatele activităţii desfăşurate de către CNCIR în satisfacerea interesului general al 
tuturor deţinătorilor de instalaţii/ echipamente şi anume acela de creştere şi menţinere a siguranţei în funcţionare a 
instalaţiilor/ echipamentelor dar şi un control eficient al statului pentru îndeplinirea acestui obiectiv considerăm 
inoportună modificarea Anexei nr. 2 din Legea nr. 64/2008. 
2.2 Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm că CNCIR poate în  continuare să asigure atingerea 
obiectivelor pentru care a fost înfiinţat, activităţile sale fiind distincte complementare şi compatibile cu cele 
desfăşurate de către ISCIR în cadrul aceluiaşi minister.  
2.3 Este oportună modificarea Legii nr. 64 / 2008 prin care statul român, acţionar unic să fie direct interesat 
astfel încât verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi 
echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la această lege să se efectueaze numai de către CNCIR. La baza luării unei 
decizii definitive trebuie să stea studiul de impact socio-economic care trebuie elaborat în mod obiectiv ţinând cont 
de realităţile din Romania şi de modul de abordare şi soluţionare a verificărilor tehnice efectuate în alte ţări 
member UE, acolo unde s-au obţinut rezultate foarte bune. 
2.4 Menţionăm că prescripţiile tehnice – colecţia ISCIR prevăd care sunt instalaţiile/ echipamentele pentru care 
verificările tehnice în utilizare pot fi efectuate pe piaţa liberă de către persone fizice şi juridice  autorizate ISCIR în 
calitate de operatori RSVTI (responsabili cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor) 
2.5 Considerăm inoportune alte modificări în privinţa obiectului de activitate şi a structurii 
organizatorice/funcţionale a CNCIR. Orice modificare poate aduce atingere interesului national cu privire la 
siguranţa funcţionării instalaţiilor dar şi sub aspectul veniturilor atrase la bugetul de stat prin activităţile 
desfăşurate de CNCIR.  
2.6 Aspectele cu privire la activităţile desfăşurate de inspectori, acestea vor trebui reconsiderate/ reanalizate în 
sensul că activitatea de inspecţie trebuie să se desfăşoare fără ca inspectorii să fie sub presiunea obţinerii unor 
venituri comerciale şi realizarea de profit, în acest fel fiind prioritare creşterea continuă a calităţii actului de 
inspecţie şi creşterea siguranţei funcţionării instalaţiilor. 
 Pe această cale, vă întreb domnule Viceprim-ministru, ce strategie va aplica Ministerul Economiei în 
privinţa CNCIR?  
 Vă mulţumesc. 
 Aştept răspuns în scris. 
 Cu respect,  
 

Deputat  
Mircea Cazan 

 
*** 


