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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 11 aprilie 
 

 
Dezbaterile politice de la Camera Deputaţilor, de luni, 11 aprilie, din cadrul „Orei prim-ministrului” au avut ca 

temă „Reforma administraţiei publice”. 
Premierul Dacian Cioloş a abordat, în prezentarea temei, partea de reformă a statutului funcţionarului public, 

clarificarea aspectelor legate de statutul acestuia la nivel central şi local. Procesele complexe de regionalizare şi 
descentralizare, care necesită profesionalism, competenţă şi transparenţă din partea Executivului, au fost, de 
asemenea, teme analizate în discursul prim-ministrului Dacian Cioloş. 

La dezbateri au participat deputaţii: Victor Paul Dobre (Grupul parlamentar al PNL), Daniel Constantin 
(Grupul parlamentar al ALDE), Cseke Attila (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Pambuccian (Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Mihai Sturzu (deputat neafiliat). 

Parlamentul României a respins luni, 11 aprilie, numirea doamnei Monica Simona Ghiurco în funcţia de 
preşedinte – director general al SRTV. Decizia a foat luată cu 194 de voturi pentru şi 113 voturi împotrivă. În sală au 
fost prezenţi 326 de parlamentari, dar nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru validare (272 voturi). 

Plenul reunit al celor două Camere a adoptat, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2013 privind 

constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei (313 voturi 
pentru); 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei (314 voturi pentru); 

3. Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2016 (308 voturi pentru); 

4. Proiectul de Hotărâre privind organizarea Zilei Naţionale a României (308 voturi pentru); 
5. Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curţii de Conturi și pentru controlul execuţiei bugetelor anuale 
ale Curţii de Conturi (308 voturi pentru); 

6. Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor 
privind situaţia celor două entități energetice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara și Societatea Complexul 
Energetic Oltenia (306 voturi pentru, 1 abţinere); 

7. Proiectul de Hotărâre privind Carta Albă a Apărării, 2015 (304 voturi pentru, 6 abţineri, 1 împotrivă). 
Parlamentul a luat act de prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării în anii 2013, 2014 şi 2015. 

Raportul comun al comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în ceea ce priveşte numirea 
unor membri şi a unui vicepreşedinte în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei va fi reanalizat în termen de două săptămâni de către comisiile menţionate. 

A fost, de asemenea, dezbătut 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) - lege ordinară, votul final asupra acestuia fiind amânat timp de două săptămâni. 

În ceea ce priveşte prezentarea şi dezbaterea Rapoartelor de activitate ale Consiliului Naţional al 
Audiovizualului pe anii 2009 – 2014, acestea au fost amânate întrucât nu au fost depuse rapoartele comune ale 
Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului.  

 
 

*** 
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Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 13 aprilie 

 
 
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 13 aprilie, prin vot final, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru 
afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50 (PHCD 
37/2016) (205 voturi pentru); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere 
a UE COM (2015) 611 (PHCD 38/2016) (205 voturi pentru); 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM (2016) 128 (PHCD 
39/2016) (207 voturi pentru); 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM (2016) 128 (PHCD 
40/2016) (207 voturi pentru); 

5. Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, 
reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 743/2015/2016) – lege ordinară (207 voturi pentru, 1 
împotrivă, 1 abţinere); 

6. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 
192/2014) – lege ordinară (208 voturi pentru); 

7. Proiectul de Lege privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL-x 762/2015) – lege ordinară (209 voturi pentru); 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, 
semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, 
precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind 
înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 (PL-x 54/2016) – lege 
ordinară (207 voturi pentru); 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(41 ) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii în România (PL-x 74/2016) – lege ordinară (207 voturi pentru); 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (Pl-x 21/2016) – lege ordinară (207 voturi 
pentru, 3 abţineri); 

11. Legea pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, reexaminată ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.22 din 20.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.160 din 02.03.2016 (PL-x 542/2015/2016) - lege organică (149 voturi pentru, 67 împotrivă, 5 abţineri) - 
legea nu a fost adoptată, întrucât nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei legi 
organice; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 
76/2016) – lege organică (135 voturi pentru, 70 abţineri) - legea nu a fost adoptată, întrucât nu s-a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei legi organice; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.33 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 282/2014) – lege organică (191 voturi pentru); 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 43/2016) – lege 
organică (191 voturi pentru, 3 împotrivă) – propunerea legislativă a avut raport de respingere din partea 
Comisiei pentru învăţământ; 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educației naționale (Pl-x 45/2016) – lege organică 
(194 voturi pentru, 1 abţinere) - propunerea legislativă a avut raport de respingere din partea Comisiei pentru 
învăţământ; 

16. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 44/2016) – lege organică 
(158 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 abţinere) – propunerea Comisiei pentru învăţământ, de respingere a legii, 
nu a trecut, întrucât nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru o lege organică. 
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele  

proiecte de lege: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u şi art.32 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Pl-x 
42/2016) - lege organică; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015) - lege 
organică. 

 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a anunţat, în şedinţa plenară de miercuri, 13 aprilie, că 

deputatul Florin Gheorghe a părăsit Grupul parlamentar al UNPR, devenind membru al Grupului parlamentar al PSD, 
în timp ce Camelia Khraibani a devenit deputat neafiliat, părăsind Grupul parlamentar al PSD. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2016 
(Situaţia cuprinde datele la 15 aprilie 2016) 

                       

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 992  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 175

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 155

188

– votate  188

             din care: - înaintate la Senat      33 

                            - în procedura de promulgare 32 

                            - promulgate* 44 

                            - respinse definitiv 79 

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 807

a) pe ordinea de zi 228

b) la comisii  541

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 30

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

8

3) Desesizări 3

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 8

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 8

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

 
 
 

     Cele 188 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           49 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    24  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     14  proiecte de legi  
                        139 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 65 legi, dintre care 44 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 din zilele de luni, 11 şi miercuri, 13 aprilie 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 226 

        din care: - în dezbatere 
226

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               6  

12  

   - votate 11
         din care: - înaintate la Senat 5 
                        - la promulgare 5 
                        - respinse definitiv 1 
   - la vot final 1
 
Retrimise la comisii 2

 
 
 
 
 
▪ Cele 11 iniţiative legislative votate privesc: 
            2 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                din care: 
            1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                     1  proiect de lege  
            9  propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 11 – 15 aprilie 2016 

 
 
 
 
 

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

1.  PL-x 762/2015 - Lege privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 

2.  PL-x 192/2014 - Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere 
  

3.  PL-x 74/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea 
art.28 alin.(41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România  
 

4.  Pl-x 282/2014 - Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 

5.  PL-x 743/2015/2016 - Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

 
 

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

1. PL-x 54/2016 - Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale 
pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 
1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea 
tarifelor vamele din 5 iulie 1890  
 

2. Pl-x 21/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară  
Se comunică respingerea 

3. Pl-x 43/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
 Se comunică respingerea 

4. Pl-x 45/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educaţiei naţionale  
Se comunică respingerea 

5. PL-x 542/2015/2016 - Lege pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.22 din 20.02.2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.160 din 02.03.2016  
 
Se comunică neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru adoptare 
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 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativa a încetat: 
 
 

1. Pl-x 76/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) din 
Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
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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 14 aprilie 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, 87 au fost transmise Parlamentului, dintre care  87 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă 
Cameră 
sesizată: 

 
12 
 

0 

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

0
2
0

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

4
0
1
5

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

75 0 

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

16
40
0

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

1
2
6

10

Total  0  58
  

29

Total general: 87 0 87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ANEXĂ 
 
 

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

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1144  aapprriilliiee   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 

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  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 31.03.2016 
(9/Rc/ 2016) 

2 

 
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  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 31.03.2016 
(10/Rc/ 2016) 

3 

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 - OZ Plen   
JUR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 07.04.2016 
(177/R/ 2016) 



 
2

Nr. 
crt 

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

4 

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 -  OZ Plen   
BUG 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 07.04.2016 
(745/Rs/ 2016) 

5 

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 -  OZ Plen   
BUG 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 08.04.2016 
(182/Rs/ 2016) 

6 

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 -  OZ Plen  
AGRI  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 12.04.2016 
(37/Rs/ 2016) 

7 

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 -  OZ Plen   
BUG şi MED 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 12.04.2016 
(188/R/ 2016) 



 
3

Nr. 
crt 

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

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) 

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  



 
4

Nr. 
crt 

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

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 

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 



 
5

Nr. 
crt 

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

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  

138/2016 
 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind cooperarea economică între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 
2013. (poz. II-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului privind cooperarea economică între 
Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013. 
Acordul conţine prevederi compatibile cu legislaţia 
europeană şi introduce o clauză potrivit căreia prevederile 
acestuia nu afectează obligaţiile României ce decurg din 
statutul de membru al Uniunii Europene. În baza 
Acordului, cele două părţi vor depune toate eforturile 
pentru dezvoltarea şi consolidarea cooperării economice, 
în special în domeniile resurselor naturale, agriculturii, 
silviculturii şi gospodăririi apelor, industriei miniere, 
metalurgiei, industriei chimice, industriei farmaceutice, 
întreprinderilor mici şi mijlocii, etc. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
CD - ECON  
pt. raport 
 

 
 
 
TDR: 
26.04.2016 

19 

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 

20 

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 

21 

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 

22 

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 

23 

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 



 
7

Nr. 
crt 

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

24 

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 
 

25 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-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 
 

26 

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 
 



 
8

Nr. 
crt 

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

27 

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 
 

28 

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 
 

29 

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 
 

30 

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 
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31 

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 
 

32 

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 

33 

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 

34 

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 
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35 

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 

36 

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 

37 

 
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 
 

38 

 
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 - Retrimis pe 
29.03.2016 
AGRI şi MUN 
pt. raport 
suplimentar 
  

TDR: 
07.04.2016 
 

39 

 
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 
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40 

PLx 
142/2016 

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

Modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea creării cadrului legal pentru a permite 
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, 
constituite în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările ulterioare, să devină membri 
cooperatori ai unei cooperative agricole, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. 

S  - AGRI   
pt.raport 
CD - AGRI  
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
28.04.2016 
 

41 

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 

42 

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 

43 

PLx 
144/2016 

 
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 

Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărindu-se completarea transpunerii parţiale în 
legislaţia internă privind profesia de arhitect a Directivei 
2005/36/CE, modificată prin Directiva 2013/55/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al 
pieţei interne (“Regulamentul IMI”). 

S  - Adoptată pe 
04.04.2016 
CD - ADMIN  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
28.04.2016 
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44 

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 

45 

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 

46 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. (poz. I-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 

47 

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 
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48 

PLx 
102/2016 

 
L 

150/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. (poz. 
II-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea respectării Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015, prin care 
au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 26 alin. 
(3). 

S  - Adoptat pe 
21.03.2016 
CD - MUN şi 
APAR 
pt. raport comun 

 
 
TDR: 
14.04.2016 

49 

 
 
 
 

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 

50 

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 

51 

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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Nr. 
crt 

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

52 

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 

53 

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 

54 

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 

55 

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 

56 

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 

57 

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 a 
Legii 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 

58 PLx 
156/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei 
care îi revine României în calitate de stat parte la 
Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la Naw 
York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New 
York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin 
Legea nr.32/2014.  (poz. II-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine României în 
calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, 
adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de România 
la New York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin 
Legea nr.32/2014. Fondurile necesare pentru plata 
contribuţiei vor fi asigurate din sumele alocate cu această 
destinaţie de la bugetul de stat, în bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe. 

CD - APAR 
 pt. raport 
S  -  
 

TDR:  
26.04.2016 
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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 
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 - Adoptat  pe 
30.03.2016 
S  - BUG 
pt. raport 

 

 
TDR: 
19.04.2016 

5 

PLx 
810/2015 

 
L 

367/2015 

Lege privind supravegherea macroprudenţială a 
sistemului financiar naţional. (poz. I-b-5) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- 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  - BUG 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
26.04.2016 

6 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
18.03.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 

La promulgare 
din data de 
13.04.2016 

7 

PLx 
718/2015 

 
L 

508/2015 

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  - Adoptată pe 
20.10.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

La promulgare 
din data de 
13.04.2016 
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Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
728/2015 

 
L 

383/2015 

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 - Adoptată pe 
20.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 
 

La SG din data 
de 11.04.2016 

9 

PLx 
824/2015 

 
L 

395/2015 

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 - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 

La promulgare 
din data de 
13.04.2016 

10 

PLx 
887/2015 

 
L 

584/2015 

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  - Adoptată pe 
14.12.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
  

La promulgare 
din data de 
13.04.2016 



 
19

Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
70/2016 

 
L 

19/2016 

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 - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

La promulgare 
din data de 
13.04.2016 

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 de 
Camera 
decizională 

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 

23 

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 

Legea nr. 
51/2016 
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Nr. 
crt 

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

24 

PLx 
643/2015  

 
L 

506/2015 

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  - Adoptată pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
55/2016 

25 

PLx 
830/2015 

 
L 

515/2015 

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  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
57/2016 

26 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

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  - Adoptată pe 
25.03.2014 
CD - Adoptată pe 
16.03.2016 
  

Legea nr. 
58/2016 

27 

PLx 
761/2015 

 
L 

543/2015 

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  - Adoptată pe 
28.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
59/2016 
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Nr. 
crt 

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

28 

PLx 
685/2015 

 
L 

379/2015 

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 - Adoptată pe 
12.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
60/2016 

29 

PLx 
661/2015 

 
L 

385/2015 

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  - Adoptată pe 
07.10.2015 
CD - Adoptată pe 
16.03.2016 
  
 

Legea nr. 
61/2016 
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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 
 

 (la data de 15 aprilie 2016) 
 
 
 

  I.  În perioada   11 – 15 aprilie 2016  

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus 24 avize. 

Cele 30 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 21 

   9 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

4  
0  

22 
4  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 528 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 71  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  42  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  2698  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 202 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 49 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 22 

TOTAL     771 725 929 273 

 
          
 



                  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  11 - 15 aprilie 2016 

 
 
 
 
 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.740/2015 

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 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(182/R din 07.04.2016) 

2 

 RAPORT COMUN asupra Raportului anual privind activitatea 
Autorită’ii Na’ionale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 
2014 – raport comun cu comisia pentru industrii 

 31.03.2016 
Raport de adoptare  

(20/RC din 11.04.2016) 

3 

 RAPORT COMUN asupra Raportului anual privind activitatea 
Autorită’ii Na’ionale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 
2013 – raport comun cu comisia pentru industrii 

 31.03.2016 
Raport de adoptare 

(21/RC din 11.04.2016) 

4 

 
PLx.744/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 

nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

32 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(136/RS din 
13.04.2016) 

5 

 
PLx.80/2016 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul 
fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 

Guvern 12.04.2016 
Raport de adoptare  

(202/R din 14.04.2016) 

6 

 
PLx.646/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile - raport comun cu 
comisia pentru mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(37/RS din 14.04.2016) 

 



II. Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN asupra Raportului anual privind activitatea 
Autorită’ii Na’ionale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 
2013 – raport comun cu comisia pentru buget 

 31.03.2016 
Raport de adoptare 

(21/RC din 11.04.2016) 

2 

 RAPORT COMUN asupra Raportului anual privind activitatea 
Autorită’ii Na’ionale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 
2014 – raport comun cu comisia pentru buget 

 31.03.2016 
Raport de adoptare  

(20/RC din 11.04.2016) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.84/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul transporturilor 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(201/R din 14.04.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.746/2015 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice şi 
consultanţă agricolă 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(188/R din 12.04.2016) 

2 

 
PLx.6/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – 
raport comun cu comisia pentru mediu 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
16.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(196/R din 13.04.2016) 

3 

 
Plx.869/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – raport 
comun cu comisia pentru mediu 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.02.2016 
Raport de respingere 

(200/R din 14.04.2016) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 



Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.48/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali – raport comun cu comisia juridică 
38 parlam. 05.04.2016 

Raport de respingere 
(184/R din 11.04.2016) 

2 

 
 
Plx.25/2016 

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind 
declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritorilui national - Secţiunea a IV-
a Reţeaua de localităţi 

1 parlam. 12.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(192/R din 13.04.2016) 

3 

 
Plx.709/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii architectural-
ambientale a cladirilor 

24 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(193/R din 13.04.2016) 

4 

 
 
PLx.492/2015 

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

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.04.2016 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare şi 
adoptare a legii 

(194/R din 13.04.2016) 

5 

 
Plx.28/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea 
nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 
funerare – raport comun cu comisia juridică 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.04.2016 
Raport de respingere 

(197/R din 13.04.2016) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

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

Naturale Protejate 

29 parlam. 
respinsă 
de Senat 

13.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(160/RS din 
13.04.2016) 

2 

 
PLx.6/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(196/R din 13.04.2016) 



3 

 
Plx.869/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.04.2016 
Raport de respingere 

(200/R din 14.04.2016) 

4 

 
PLx.646/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile - raport comun cu 
comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(37/RS din 14.04.2016) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.35/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Dialogului Social nr.62/2011 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat 

31.03.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(185/R din 12.04.2016) 

2 

 
Plx.75/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(186/R din 12.04.2016) 

3 

 
Plx.707/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(199/R din 13.04.2016) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.620/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

27 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(51/RS1 din 
13.04.2016) 

 
 
 
 
 
 



 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.46/2016 

Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu – raport comun cu comisia juridică 

47 parlam. 12.04.2016 
Raport de respingere 

(190/R din 12.04.2016) 

 
X. 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 candidatului pentru func’ia de 
preşedinte al Consiliului de Administra’ie al Societă’ii Române de 
Televiziune 

 11.04.2016 
Raport de adoptare 

(22/RC din 11.04.2016) 

2 

 
Plx.790/2015 

Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua 
Trianonului şi a luptei împotriva asupririi maghiare – raport comun 
cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

01.03.2016 
Raport de respingere 

(189/R din 12.04.2016) 

3 

 
Plx.38/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

67 parlam. 15.03.2016 
Raport de respingere 

(198/R din 13.04.2016) 

4 

 
PLx.764/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

63 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(29/RS1 din 
13.04.2016) 

5 

 
PLx.765/2015 Proiect de Lege pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanţa 

Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 

63 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(30/RS1 din 
13.04.2016) 

 
 
 
 
 
 



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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.743/2015
/2016 

Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 

140 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

05.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(183/R din 08.04.2016) 

2 

 
Plx.48/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – raport comun cu comisia pentru 
administra’ie 

38 parlam. 08.03.2016 
Raport de respingere 

(184/R din 11.04.2016) 

3 

 
PLx.72/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române – raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.04.2016 

Raport de adoptare 
(187/R din 12.04.2016) 

4 

 
Plx.790/2015 

Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua 
Trianonului şi a luptei împotriva asupririi maghiare – raport comun 
cu comisia pentru cultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.04.2016 
Raport de respingere 

(189/R din 12.04.2016) 

5 

 
Plx.46/2016 

Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu – raport comun cu comisia pentru învă’ământ 

47 parlam. 12.04.2016 
Raport de respingere 

(190/R din 12.04.2016) 

6 

 
PLx.100/2016 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în 
vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 
fizice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(191/R din 12.04.2016) 

7 

 
 
PLx.492/2015 

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

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.04.2016 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare şi 
adoptare a legii 

(194/R din 13.04.2016) 

8 

 
Plx.42/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u şi 
art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 

8 parlam. 13.04.2016 
Raport de respingere 

(171/RS din 
13.04.2016) 

9 

 
Plx.28/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea 
nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 
funerare – raport comun cu comisia pentru administra’ie 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

15.03.2016 
Raport de respingere 

(197/R din 13.04.2016) 



 
XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.72/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.03.2016 

Raport de adoptare 
(187/R din 12.04.2016) 

 
XIII. Comisia pentru regulament 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Proiect de Hotărâre privind completarea art.113 din Regulamentul 
Camerei Deputa’ilor  

Grupul 
parlam. 
UDMR 

12.04.2016 
Raport de respingere  

(195/R din 13.04.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 

 
 

Fără de ruşinea proiectului de salarizare unitară 
 
 Guvernul tehnocrat condus de către domnul Dacian Cioloş a retras, ieri, proiectul Ordonanţei de Urgenţă 
privitor la salarizarea unitară în sistemul bugetar. 
 Salut această decizie, dar nu din cauză că domnii tehnocraţi au descoperit, brusc, cum că nu există resurse 
financiare pentru aplicarea unei noi legi a salarizării. Şi, în context, mi se pare cu totul ciudată afirmaţia purtătorului 
de cuvânt a Guvernului conform căreia Guvernul nu este autorul Bugetului, ci doar administratorul acestuia: 
dimpotrivă, îmi aduc aminte că în decembrie 2015 am votat un Buget al cărui autor a fost exact acest guvern. Care, 
pur şi simplu, ar fi trebuit să decline sarcina alcătuirii unei noi Legi a Salarizării, dacă ştia că nu are resursele 
necesare implementării ei. 
 Altul este însă motivul principal pentru care salut decizia retragerii OUG. Şi anume faptul că, în ceea ce 
priveşte salariile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, proiectul era doar o imensă batjocură - ducând 
nu la mărirea veniturilor acestei categorii socio-profesionale (care nici acum nu se bucură de o recunoaştere pe 
măsură a importanţei ei) ci chiar, în anumite cazuri, la reducerea acestora. 
 Mi se pare astfel inacceptabil ca  un învăţătorul sau educatoarea la început de carieră să fie salarizaţi cu 
salariul minim pe economie; ca aceia care pun pentru prima dată în mâna unui viitor cetăţean al ţării instrumentul de 
scris, să aibă salariul egal cu personalul de întreţinere şi curăţenie a toaletelor. Dacă atât a putut Ministrul Finanţelor 
Publice, dacă asta a dorit Ministrul Muncii şi asta a acceptat Ministrul Educaţiei, atunci cu toţii se pot lua de mână şi 
să ceară iertare învăţătoarelor care i-au învăţat pe aceşti tehnocraţi abecedarul. Poate acele doamne, dacă mai trăiesc, 
răbdarea şi bunătatea încarnate, îi vor ierta. Celelalte cadre didactice, mă tem însă, nu. 
 

Deputat 
Radu Zlati 

 
*** 

 
Necesitatea promovării şi reactualizarea reactualizării  

Legilor Securităţii 
 

În noile condiţii internaţionale privind securitatea cetăţeanului, abordarea legilor privind combaterea 
teriorismului, a cartelelor prepay si a securităţii cibernetice trebuie privite cu mare seriozitate. Aceste legi vor trebui 
finalizate de către Guvern si trimise cât mai rapid Parlamentului astfel încât pachetul legislativ să poată fi adoptat în 
această sesiune parlamentară. 

Adoptarea acestor trei legi are nevoie atât de o largă majoritate parlamentară, cât şi de contribuţia si 
participarea societăţii civile, de aceea fac apel de la tribuna parlamentului către PSD, UNPR si ALDE să lase 
orgoliile la o parte si să dea dovadă de maturitate, seriozitate si interes în respectarea drepturilor si libertăţilor 
fundamentale si siguranţa cetăţeanului, protejate esential prin Constitutia Romaniei si tratatele comunitare în 
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problematica incidentă. Înfiinţarea unei comisii parlamentare din toamnă, care să elaboreze un al doilea pachet de 
legi privind securitatea este mai mult decât necesară, având în vedere că legislaţia este depăşită şi este nevoie de 
modernizarea ei.  

În contextul atentatelor teroriste este nevoie de o nouă abordare, adaptată atât condiţiilor actuale de politică 
internă si externă a României cât si realităţilor existente în tarile UE, în construirea prevederilor noilor legi în 
domeniul securităţii naţionale; astfel încât, statul să poată dobândi capacităţile necesare de cunoastere, prevenţie si 
intervenţie rapidă si eficientă faţă de “provocări” si "incidente"  teroriste ori fapte asimilate actelor teroriste sau cu 
incidenta în ameninţări la adresa securitatii nationale, astfel incât să se  asigure nevoia de securitate si de siguranţa 
cetăţeanului. Viitoarele legi din domeniul securitatii nationale trebuie să dea o mai mare autoritate Parlamentului 
astfel încât controlul parlamentar să fie mult mai prezent si eficient, nu numai asupra autoritatilor cu atributii si 
competenţe în domeniul securitaţii nationale (serviciilor secrete), ci şi asupra celorlalte instituţii aflate în subordinea 
/ coordonarea Legislativului.  

Referitor la cartelele prepay, guvernul se pregăteşte să scoată o nouă lege prin care cumpărătorii acestora să 
fie obligaţi să prezinte un act de identitate la achiziţia lor; dar, readuc aminte că o lege similară a picat la Curtea 
Constituţională în 2014, din cauza prevederilor care nu garantau că datele obţinute sunt ţinute în siguranţă. Este 
nevoie  să fie puse în acord textele din decizia Curţii cu normele legii, şi trebuie precizat foarte clar cine va prelucra 
aceste date cu caracter personal pentru ca judecătorii CCR  să nu mai fie nevoiţi să dea verdictul că iniţiativa „nu 
reglementează garanţii suficiente care să permită asigurarea unei protecţii eficiente a datelor cu caracter personal 
faţă de riscurile de abuz, precum şi faţă de orice accesare şi utilizare ilicită a acestor date”. 

Printre statele europene în care utilizatorii sunt obligaţi să prezinte un act de identitate la cumpărarea unei 
cartele preplătite se numără Germania, Franţa, Belgia, Grecia, Spania, Italia, Danemarca, Letonia, Bulgaria şi 
Slovacia, Ungaria - (în unele au avut loc atentate). 

Dar există şi numeroase state unde legea nu impune obligaţia identificării utilizatorilor de cartele preplătite la 
cumpărare de ex. Irlanda, Marea Britanie, Austria, Polonia, Estonia, Portugalia, Cehia sau Luxemburg,  fapt 
menţionat şi în motivarea CCR, astfel : „Puţine state europene au reglementat obligaţia identificării utilizatorilor de 
cartele preplătite (doar şase) şi au susţinut opţiunea adoptării de măsuri la nivelul U.E. pentru înregistrarea 
obligatorie a identităţii utilizatorilor de servicii preplătite, însă Comisia Europeană a constatat că eficacitatea 
acestor măsuri naţionale nu a fost dovedită, astfel că, în general, Comisia nu a fost convinsă de necesitatea de a 
acţiona în acest domeniu la nivelul UE (Raportul Comisiei Europene către Consiliu şi către Parlamentul European – 
COM(2011) 225 final din 18 aprilie 2011)”. 

În acest context REPET  că, acum trebuie să punem de acord decizia Curţii cu textul legii cartelelor prepay. 
De asemenea, si Legea securităţii ciberneticii este foarte importantă în contextul evoluţiei exponenţiale a 

internetului si a utilizării lui nu numai în scopuri educative, cum a fost el gândit iniţial, ci  si în acţiuni terioriste. La 
ora actuală, pe “autostrăzile” de comunicare ale Internetului, ne trebuie si o lege care să poată supraveghea circulaţia 
informaţiilor si respectarea regurilor si legislaţiei în viguare. La fel ca in viata reală unde trebuie să respectăm niste 
reguli, fie de circulaţie, de comunicare, de respect între noi, acelasi lucru trebuie făcut si în viata virtuală a 
Internetului. 

Fac apel către toti parlamentarii, către toate partidele politice din Parlament ca împreună să reusim adoptarea 
cât mai urgentă a legilor privind combaterea terorismului, a cartelelor prepay si a securităţii cibernetice, toate acestea 
pentru siguranţa cetăţeanului si  siguranţa României.  

Suntem în momentul, în care în întreaga Europă balanţa înclină în favoarea garantării securităţii persoanei. 
Chiar şi aşa, nu putem abdica pentru niciun moment de la principiul inviolabilităţii drepturilor şi libertăţilor 
individuale, care constituie fundamentul societăţii noastre democratice. Aşadar, avem responsabilitatea de a avea 
această dezbatere, în mod matur, pentru a găsi  echilibrul între garantarea drepturilor şi libertăţilor şi garantarea 
siguranţei persoanei. 

 
Deputat  

Mircea Cazan 
 

*** 
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 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat   Virgil Guran  
Obiectul interpelării:  Stadiul lucrărilor la autostrăzi 
         
 
 Domnule ministru,  
  
 În temeiul prevederilor art. 111 din Constituţia României şi art.193 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
vă adresez prezenta interpelare :  
 Aşa cum am precizat în precedenta interpelare nr.2862B/22.03.2016,  revin şi vă rog să-mi comunicaţi, 
domnule ministru, care sunt progresele înregistrate în construcţia de autostrăzi în săptămâna care a trecut – în mod 
concret câţi kilometri de autostradă au fost finalizaţi.  
  Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 Cu deosebită consideraţie. 
 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu,  ministrul Sănătăţii 
 

Soluţii pentru limitarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti 
 
 Domnule Ministru, 
 
 Din păcate, fenomenul infecţiilor nosocomiale a devenit o problemă foarte gravă, care pune în pericol viaţa 
tuturor pacienţilor internaţi în spitale. 
 Unităţile sanitare care se confruntă cu această problemă se află într-o situaţie în care o curăţenie generală 
utilizând dezinfectanţi de foarte bună calitate, nu este suficientă pentru că, în multe cazuri, obiectele sanitare şi 
materialele folosite la construirea acestora se află într-o stare deplorabilă, dar benefică dezvoltării microbilor. Munca 
depusă de personalul care se ocupă de curăţenie pare mai degraba o muncă de sisif, decât una productivă. La toate 
acestea se adaugă şi situaţia delicată în care se află Secţiile de Antestezie Terapie Intensivă unde pacienţii vulnerabili 
sunt internaţi. 

De aceea, cred că este necesar ca spitalele noastre să fie renovate şi reabilitate pentru ca această problemă să 
atingă cote minime şi pentru ca pacienţii să nu se mai teamă că se internează pentru o afecţiune şi se întorc acasă cu 
complicaţii din cauza stafilococului auriu şi a altor germeni rezistenţi la antibiotice. 
 Fiind cunoscut faptul că spitalele din România nu raportează numărul real de cazuri apărute, salut decizia 
Ministerului Sănătăţii de a nu sancţiona spitalele care recunosc că se confrunte cu această problemă şi furnizează 
cifrele reale ale pacienţilor infectaţi.  

În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica următoarele:  
1. Care este numărul total de cazuri de infecţii nosocomiale declarat în anii 2013, 2014 şi 2015? 
2. Dacă aveţi în vedere atragerea de fonduri din diferite surse pentru a renova şi reabilita spitalele din 

România sau dacă aveţi în vedere alte măsuri pentru a remedia situaţia infecţiilor intraspitaliceşti. 
 

Deputat  
Vasile Iliuţă 

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

Situaţia de la simularea testelor naţionale 
 
  
Domnule Ministru,  
 

Avem o ţară a geniilor dar cu un învăţământ la pamânt şi nu pot să îmi explic de ce acelaşi sistem de 
învăţământ produce genii,dar si elevi cu rezultate slabe şi analfabeţi. O realitate care ar trebui să ne dea de gândit 
tuturor. 

Si în acest an s-a păşit cu stângul în învăţământul românesc, deci nimic nu s-a schimbat. Din contră 
rezultatele la simulările de la evaluările naţionale pentru elevii din clasa a VIII-a au fost  dezastruoase. 

Să nu uităm că  educaţia reprezintă  o investiţie solidă  iar rezultatele slabe de la aceste simulări reprezintă 
semnalul unui viitor incert pentru foarte mulţi tineri. 

Vă rog domnule ministru să aveti amabilitatea să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi dispune 
analizând informaţiile care transpar din rezultatele obţinute de elevii români la simularea testelor naţionale, dar şi 
politicile publice destinate îmbunătăţirii situaţiei elevilor din învăţământul gimnazial. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Aura Carmen Răducu, ministrul Fondurilor Europene 
 

Linii de finanţare pentru coeziunea economică şi 
socială – Regiunea Nord-Est 

 
 

Doamnă ministru, 
 
Anul acesta, Ministerul Fondurilor europene demarează procedurile de finanţare pentru mai multe programe 

operaţionale, finanţabile din fondurile disponibile în cadrul financiar 2014-2020. După cum foarte bine cunoaşteţi, în 
ultimii ani, la nivel naţional s-au adâncit decalajele de dezvoltare între diferitele regiuni ale ţării, unele dintre acestea, 
cum este de pildă Regiunea Nord-Est, fiind prezentă în topul regiunilor cel mai puţin dezvoltate la nivel european. 
Din păcate, în aceste regiuni complexitatea problemelor, dar şi sub-dezvoltarea impietează asupra capacităţii 
administraţiilor locale şi agenţilor economici privaţi în a elabora, depune şi implementa proiecte din resursele 
nerambursabile europene. Acest lucru s-a putut constata şi în exerciţiul financiar 2007-2013, atunci când tot regiunile 
dezvoltate au fost printre principalii beneficiari ai finanţărilor. Nemaifiind un secret faptul că cele mai grave 
probleme ale Regiunii Nord-Est gravitează în jurul absenţei locurilor de muncă, a programelor de formare 
profesională, a lipsei investiţiilor publice şi a unui apetit scăzut al investitorilor privaţi, vă rog, doamnă Ministru, să 
aduceţi următoarele precizări: 
- cum vă propuneţi realizarea obiectivelor coeziunii economice şi sociale pentru regiunile slab dezvoltate din 
România, între care Regiunea Nord-Est conduce detaşat? 
- ce măsuri intenţionaţi să implementaţi pentru ca regiunile slab dezvoltate să fie principalii beneficiari ai 
fondurilor structurale, în vederea atenuării decalajelor de dezvoltare? 
- care sunt modalităţile prin care să stimulaţi şi să încurajaţi administraţiile publice locale, organizaţiile non-
guvernamentale şi agenţii economici privaţi din Regiunea Nord-Est să acceseze cu încredere fondurile 
nerambursabile disponibile? 
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Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată  domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Medicamentele contrafăcute pe piaţa românească 
 
 
 Domnule Ministru, 
 

Statisticile referitoare la piaţa neagră a medicamentelor contrafăcute sunt destul de îngrijorătoare, iar sumele 
obţinute la nivel mondial din vânzarea acestor medicamente totalizează peste 200 miliarde dolari. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a avertizat că mai mult de 40 % din totalul medicamentelor care se vând sunt contrafăcute şi 
achiziţionate de cele mai multe ori prin intermediul Internetului. 

Si în ţara noastră sistemul sanitar se confruntă cu acestă problemă gravă. Falsificarea medicamentelor, a 
suplimentelor alimentare, a citostaticelor, a  vaccinurilor, a pastilelor de slăbit vândute pe piaţa neagră nu poate fi 
controlată şi stopată. 

Vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă aveţi  
În vedere un sistem riguros de control pentru a împiedica ajungerea acestor produse la pacienţi, pentru a anihila mafia 
medicamentelor contrafăcute dar şi campanii de sensibilizare care să avertizeze consumatorii asupra tuturor riscurilor 
pe care le implică cumpărarea acestor medicamente. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Stimularea valorificării producţiei interne 
de produse agro-alimentare 

 
Domnule ministru, 
 

 Aşa cum aţi declarat,  în mai multe rânduri, piaţa internă este invadată de produse agro-alimentare de calitate 
inferioară, provenite din import, în cele mai multe cazuri ca urmare a unor politici agresive de dumping practicate de 
unele state în care agricultura înregistrează supra-producţii. Mai mult, lanţurile de super şi hipermarketuri 
promovează vânzările produselor provenite din importuri, în vreme ce producătorii români, în ciuda creşterii 
performanţelor de producţie, nu au nici o şansă să penetreze piaţa locală, deşi consumatorul român îşi doreşte accesul 
la produse autohtone. Cunoscând foarte bine faptul că soluţia la această problemă o reprezintă implicarea structurilor 
guvernamentale în a reinstaura un climat de concurenţă loială, vă rog, domnule ministru, să aduceţi următoarele 
precizări: 
‐ de ce nu analizaţi posibilitatea ca, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pe domeniul 
public al statului, să se poată organiza spaţii de comercializare suficiente pentru toţi potenţialii fermieri care ar dori să 
aducă la comercializare exclusiv produse autohtone? 
‐ în condiţiile în care cei mai mulţi fermieri îşi orientează vânzările către Bucureşti, de ce nu sprijiniţi apariţia 
unor spaţii comerciale şi de depozitare ale produselor agro-alimentare „made in Romania” în localităţile din Judeţul 
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Ilfov, acolo unde încă mai există terenuri în proprietate publică disponibile pentru astfel de acţiuni de sprijin pentru 
agricultura românescă? 
  Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Florin Mihail  Secară 

 
*** 

 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Proiect privind descentralizarea unor 
competenţe ale ministerelor 

 
Domnule Viceprim-ministru, 
 

 Imediat după învestitura Guvernului Cioloş, dumneavoastră aţi anunţat că, începând cu luna decembrie a 
anului 2015, veţi lansa în dezbatere publică un proiect nou privind descentralizarea unor competenţe ale ministerelor, 
însoţit de amplificarea descentralizării financiare. Vă reamintesc faptul că proiectul propus de guvernul anterior a fost 
declarat în integralitate neconstituţional, neputându-se pleca în construcţia unui nou proiect de la acesta. Mai mult, 
proiectul neconstituţional urmărea doar mize patrimonial-imobiliare şi nu o coborâre a deciziei administrative cât mai 
aproape de comunităţile locale, de cetăţean. Ţinând cont de faptul că întreaga administraţie publică locală aşteaptă nu 
doar mai multe competenţe, ci şi o descentralizare financiară reală, vă rog, domnule Viceprim-ministru, să aduceţi 
următoarele precizări: 
‐ în condiţiile în care au trecut mai bine de patru luni de la angajamentul dumneavoastră, iar demersurile în 
sensul promovării descentralizării sunt încă inexistente, vă rog să precizaţi când anticipaţi că un proiect va fi trimis 
spre dezbaterea şi adoptarea Parlamentului? 
‐ dacă aveţi deja elaborat un set de principii, care sunt competenţele pe care intenţionaţi să le atribuiţi 
administraţiilor publice locale? 
‐ nu consideraţi că un proiect de asemenea anvergură ar fi avut cea mai bună oportunitate de implementare 
odată cu alegerea noilor autorităţi ale administraţiei publice locale din iunie 2016: primari şi consilii locale? 
  Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

 Deputat  
Florin Mihail  Secară 

 
*** 

 
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 
 
Subordonarea structurilor Poliţiei Române către factori politici şi colaborare agenţilor cu grupări din lumea 

interlopă 
 

Domnule ministru, 
 

 Având în vedere faptul că nu aţi răspuns încă la sesizarea mea, formulată în data de 21.03.2016, având nr. 
9532A, revin cu precizări suplimentare şi cu avertizarea că, în lipsa unei reacţii ferme a Ministerului Afacerilor 
Interne, situaţia la nivelul Judeţului Ilfov, în general, şi a oraşului Voluntari, în mod special, degenerează de la o zi la 
alta. 
 Astfel, nu mă voi referi la acţiunile structurilor poliţiei locale, care, fără nici un fel de dubiu, sunt 
transformate de către şeful administraţiei locale din Voluntari în brigăzi personale de represiune, adevărate structuri 
specifice lumii interlope, utilizate exclusiv pentru interesul personal al primarului: filaje, urmăriri permanente şi 
intimidări. 
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 Solicitarea mea vizează structurile Poliţiei Române din oraşul Voluntari şi Judeţul Ilfov, subordonate 
Ministerului Afacerilor Interne care, prin lipsa totală de reacţie şi tolerarea grupărilor de huligani şi interlopi, 
demonstrează o vădită complicitate cu structurile politice locale şi grupările de crimă organizată. 
 Dacă în data de 21 martie vă semnalam modul total ilegal în care a acţionat Poliţia Română, apărând 
huliganii de simpli cetăţeni, revin astăzi semnalându-vă noi incidente produse cu directa complicitate a Poliţiei Ilfov.  

Astfel, potrivit Legii nr. 115/2015, în data de 9 aprilie 2016, am demarat procesul de strângere a semnăturilor 
necesare constituirii listei de susţinători în vederea depunerii candidaturii pentru alegerile locale. Precizez că, anterior 
demarării acestui proces, am informat în scris atât Poliţia Voluntari, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, cât şi 
Jandarmeria Română, în scopul preîntâmpinării oricăror evenimente nedorite.  
 În ciuda faptului că mai multe grupuri de huligani au reluat procesul de intimidare, de instigare la violenţă la 
adresa mea şi a colegilor mei, Poliţia Ilfov nu a intervenit în nici un fel, iar Poliţia Voluntari a trimis în teren doar 
pentru câteva momente, un  singur lucrător al Poliţiei, care s-a făcut nevăzut imediat ce au apărut grupurile de 
huligani, deşi ordinea publică şi integritatea participanţilor era ameninţată. Apreciez prezenţa lucrătorilor 
Jandarmeriei Române, care s-au prezentat la faţa locului şi de această dată, dar care însă nu au intervenit, deşi 
Jandarmeria ar fi trebuit să fie mult mai intransigentă la acţiunile violente ale grupurilor de huligani, la ameninţări şi 
la instigări. 
 Domnule ministru. În condiţiile în care eu, ca demnitar, precum şi colegiimei, resimţim în oraşul Voluntari 
un profund sentiment de nesiguranţă, de teamă faţă de structuri organizate să inducă frica printre cetăţeni, nu vreau 
nici să mă gândesc sub ce teroare trăiesc locuitorii Oraşului Voluntari şi ai Judeţului Ilfov. Ştiind că aţi purtat şi 
purtaţi cu onoare uniforma Poliţiei Române, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
‐ aţi demarat un control la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov şi al Poliţiei Voluntari, în legătură 
cu incidentele semnalate în luna martie de mine?  
‐ când anticipaţi că veţi avea concluziile controlului/anchetei şi când veţi putea spune cu precizie cine a emis şi 
continuă să emită ordine ilegale de intervenţie a agenţilor de poliţie, pentru ca aceştia să intervină ca veritabile gărzi 
de corp ale grupărilor de huligani? 
‐ când anticipaţi că vom avea primele sancţiuni la adresa conducerii Poliţiei Ilfov şi Poliţiei Voluntari, pentru 
subordonare vădită către politicieni, pentru colaborare cu structuri de tip mafiot şi pentru nerespectarea flagrantă a 
legii?  

În măsura în care consideraţi că vă vor fi utile în anchetă, vă pot pune la dispoziţie, domnule Ministru, probe 
video, fotografii, precum şi nenumărate declaraţii de martor, care să probeze acţiunile violente ale unor grupări de 
interlopi şi inacţiunea sau acţiunea inadecvată a lucrătorilor Poliţiei Române. Ţin să vă precizez faptul că deja am 
făcut o sesizare către Inspectoratul Judeţean de Poliţiei Ilfov, iar, în această săptămână, intenţionez să înaintez o 
plângere penală faţă de conducerea Poliţiei Ilfov, pentru infracţiunea de abuz în serviciu.  
  Solicit formularea răspunsului în scris şi oral. 
 

Deputat  
Florin Mihail  Secară 

 
*** 

 
Adresată doamnei Cristina Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pãdurilor 
 

Toxicitatea terenurilor pe care s-au aflat în trecut fabrici în care au avut loc activităţi din industria chimică 
 
 Doamnã Ministru, 
 
 Vă supun atenţiei situaţia referitoare la toxicitatea terenurilor pe care s-au aflat în trecut fabrici în care au 
avut loc activităţi din industria chimică din ţara noastră.În mod concret, astfel de situri nu doar că produc dereglări 
imense în sol, dar au şi un efect negativ asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor aflaţi în imediata lor apropiere.  
 Există în acest moment în România o strategie pentru remedierea acestei situaţii, dar este extrem de 
costisitoare atât remedierea, cât şi acţiunile de investigare care trebuie făcute asupra fiecărui sit contaminat sau cu 
potenţial de contaminare. Această strategie este definită pe diferite perioade, respectiv până în 2020 trebuie rezolvată  
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urgent problema siturilor contaminate, iar până în 2050 se vor rezolva problemele legate de siturile cu potenţial de 
contaminare. Mai mult, termenul de reglementare a problemelor este extrem de lung, perioadă în care aceste situri 
vor continua să aducă prejudicii mediului înconjurător şi calităţii vieţii oamenilor. Vă aduc la cunoştinţă faptul că 
Comisia Europeană deţine pârghii de ajutorare a statelor care se află în astfel de situaţii, astfel că România ar trebui 
să beneficieze de aceste pârghii şi de sprijinul instituţiilor europene abilitate. 
 Ţinând cont de faptul că repercursiunile asupra mediului şi asupra sănătăţii românilor sunt extrem de grave, 
vă rog, doamnă ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere şi măsurile pe care le veţi lua  pentru a 
soluţiona această problemă într-un timp cât mai scurt.   
 Solicit rãspuns scris. 

 
Deputat  

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, 
"Medium Term Notes" 

 
 Doamnã Ministru,  
 
 Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul său pentru consultare publică în data de 31 martie 2016 
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de 
emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes". Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, "Medium Term 
Notes" (Programul MTN) este o facilitate neangajantă încheiată între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de 
emitent, şi un grup de instituţii financiare selectate. În cadrul MTN pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat 
pe pieţele externe, în baza unei documentaţii contractuale standard, oferind emitentului avantajul accesării pieţelor de 
capital într-un timp mai scurt decât cel necesar parcurgerii etapelor pentru efectuarea fiecărei tranzacţii individuale. 
Totodată, se asigură şi flexibilitate în structurarea parametrilor emisiunilor, în funcţie de strategia de administrare a 
datoriei publice guvernamentale. În contextul implementării planului anual de finanţare a deficitului bugetar si de 
refinanţare a datoriei publice, pentru anul 2016 Ministerul Finanţelor Publice are în vedere emiterea de 
euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 3 mld. de euro. Până în prezent, au fost emise pe pieţele externe 
euroobligaţiuni de 1,25 mld. de euro, preconizându-se că între 1,75 – 2 mld. de euro se vor atrage de pe pieţele 
externe până la finalul acestui an. 
 În vederea aplicării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor politici de finanţare predictibile şi 
transparente, politici care să asigure creşterea sustenabilităţii datoriei publice şi să conducă la reducerea costurilor pe 
termen mediu şi lung, vă rog, doamnă ministru să-mi comunicaţi următoarele: 
1. Care este necesarul de finanţare de pe pieţele externe pe care Ministerul Finanţelor Publice îl estimează  pentru 
anul 2017? 
2.  Dacă pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru perioada 2016 - 2017 se impune 
majorarea valorii Programului"Medium Term Notes", şi care preconizaţi că ar fi valoarea acestei sume? 
 Solicit rãspuns scris. 

 
Deputat  

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
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Adresată doamnei Carmen Aura Răducu, ministrul Fondurilor Europene 
 

Implementarea instrumentelor financiare în cadrul programelor finanţate din fonduri ESI 
pentru perioada 2014-2020 

 
 Doamnã Ministru, 
 
  În şedinţa de guvern de săptămâna trecută  au fost aprobate prin memorandum, rezultatele evaluării ex-ante a 
instrumentelor financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) utilizate ca instrumente de implementare 
în cadrul Programelor Operaţionale finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (fonduri ESI) pentru 
perioada 2014-2020, şi anume, Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operaţional Capital Uman 
(POCU), respectiv Programul Operaţional Regional (POR). Potrivit regulamentelor europene, utilizarea 
instrmentelor financiare ca metodă de implementare a fondurilor ESI se face doar în baza unei evaluări ex-ante care 
identifică deficienţele pieţei şi problemele specifice, oferind în acelaşi timp o analiză comparativă a produselor 
financiare posibile. În aceeaşi sedinţă de guvern a fost aprobată încredinţarea implementării instrumentelor 
financiare pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi pentru  Programul Operaţional Regional 
2014-2020 către Fondul European de Investiţii. 
 Având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice a coordonat evaluarea ex-ante pentru instrumentele financiare destinate IMM-urilor în cadrul 
Programelor Operaţionale finanţate din fonduri ESI, vă rog, doamnă ministru să-mi comunicaţi următoarele: 
1. Care au fost instrumentele financiare identificate  ca fiind optime în cadrul evaluării ex-ante referitoare la nivelul 
slab de dezvoltare al culturii antreprenoriale în România şi al accesului limitat la finanţare? 
2. Care este valoarea totală alocată pentru instrumentele financiare la nivelul programelor operaţionale POC, POCU 
şi POR ?  
 Solicit răspuns scris. 
 

 
Deputat  

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 

Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Rezolvarea problemelor fermierilor care exploatează terenuri agricole în fostele amenajări piscicole 
  

Domnule Ministru, 
 
Vă aduc la cunoştinţă faptul că fermierii tulceni care exploatează terenuri agricole în fostele amenajări 

piscicole(aproximativ 10.000 ha) nu beneficiază de subvenţii agricole urmare a unei dispoziţii din Ordinul 619/2015 
art.10 alin. 5 lit O care declară neeligibile aceste suprafeţe. 
 Legea 122/2014 pentru completarea Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' 
la art. III a creat o mare problemă acestor fermieri, cărora nu li se mai acordă subvenţie agricolă începând cu data de 
15 septembrie 2014 pentru terenurile exploatate în fostele amenajări piscicole de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei 
''Delta Dunării''. Acest lucru a fost remediat în anul 2015 când Parlamentul României a aprobat Legea nr.283/2015 
pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' care a abrogat în mod 
expres art.III din Legea nr.122/2014, înlăturând astfel un text de lege , pe care însuşi legiuitorul l-a apreciat ca fiind 
în contradicţie cu reglementările legale din materia acordăriiplăţilor directe. Menţionez faptul că funcţionarii APIA 
Tulcea refuză să înregistreze cererile care sunt depuse de fermierii ce exploatează aceste terenuri bazându-se pe 
dispoziţiile art.10 alin.5 lit.O din Ordinul 619/2015. 
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 Având în vedere faptul că situaţia impune o rezolvare urgentă a acestei probleme, vă solicit, domnule 
ministru, să luaţi act, să analizaţi situaţia prezentată şi să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere, şi 
măsurile pe care le veţi lua pentru rezolvarea situaţiei, ţinând cont şi de faptul că dispoziţiile Ordinului 619/2015 
modificat prin Ordinul 234/2016 sunt nelegale şi că toţi cei care exploatează aceste terenuri agricole au dreptul legal 
să primească această suvenţie agricolă . 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Vasile Gudu 

 
*** 

 
Adresată domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Creşterea alocaţiilor de hrană pentru bolnavii internaţi  
în spitalele publice din România 

 
 Domnule Ministru, 
 
 Alimentaţia unui bolnav reprezintă una dintre componentele importante în tratarea afecţiunilor medicale. O 
alimentaţie sănătoasă este asigurată de produse alimentare de calitate, într-o cantitate suficientă.  
 Nivelul alocaţiilor de hrană pentru bolnavii internaţi în spitalele publice din România este neschimbat din 
anul 2008. Astfel, conform Hotărârii de Guvern nr. 429/ 16 aprilie 2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru 
consumurile colective din unităţile sanitare publice, sumele alocate pentru cele 3 mese pe zi ale unui pacient sunt 
următoarele: în cazul adulţilor, se alocă un maximum de 13 lei pentru adulţii bolnavi de TBC sau SIDA şi un 
minimum de 7 lei pentru alţi adulţi bolnavi, iar în cazul copiilor, se alocă un maximum de 14,5 lei pentru copiii 
bolnavi de diabet şi un minimum de 1,8 lei pentru copiii născuţi prematur, alimentaţi natural. La o asemenea sumă, 
mâncarea oferită este fie insuficientă, fie de o calitate îndoielnică. 
 La sfârşitul anului 2014 era prevăzută o majorare a acestui cuantum, însă, până în prezent, a rămas 
neschimbat. 
 În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica ce măsuri aveţi în vedere 
pentru a remedia această situaţie şi de a asigura o alimentaţie de calitate pacienţilor internaţi în spitalele publice din 
ţara noastră.  
 Vă mulţumesc. 

 
Deputat  

Vasile Iliuţă 
 

*** 
 
Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  
 

Sursă de  finanţarea pe termen lung a caminelor de bătrâni 
 
 Doamna Ministru, 
 

Multe cămine sociale care adăpostesc persoane în vârstă fără venituri sau cu venituri mici au fost la sfărşitul 
anului trecut în pericol de a fi închise. Sumele alocate de la bugetul de stat au fost insuficiente , iar autorităţile locale 
care ar fi trebuit să se ocupe de finanţarea acestor cămine nu au putut şi nici nu pot să susţină finaciar activitatea lor. 

Stim că la sfărşitul anului trecut Guvernul Cioloş a alocat suma de 2.256.000 lei, bani insuficienţi pentru o 
viaţă liniştită a acestor bătrâni, suma respectivă  nu a acoperit decat cheltuielile pentru două  luni. Se doreşte  
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prelungirea perioadei de derulare a programului înfiinţat în 2011, dar ce vom face cu aceştia , dacă nu se găseşte o 
sursă de finanţare  corectă şi reală, pe termen lung. 

În acest context, vă rog, doamna ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica,  câţi bani se vor aloca în 
acest an şi dacă aveţi în vedere o sursă de finanţare pentru aceste cămine pe termen lung, pentru că aceştia continuă 
să fie la mila Guvernului. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Mircea Man 

 
*** 

 
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii 
 

Situaţia predării Cinema Victoria către Primăria Iaşi 
 
 
 Stimate domnule Ministru,   
 
 În ultimii ani s-a vehiculat de multe ori posibilitatea ca cinema-urile din Iaşi să fie predate Primăriei Iaşi, 
care ar putea amenaja clădirea cinema Victoria  şi să o dea în folosinţă Filarmonicii Moldova. Filarmonica dinIaşi se 
află într-o situaţie critică, nemaiavând un spaţiu optim în care să işi desfăşoare activitatea.  
 Vă rog să îmi comunicaţi care este stadiul acestor discuţii şi dacă în acest an există posibilitatea trecerii 
acestor cinematografe către Primăria Iaşi.   
 Solicit răspuns scris. 
 Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii 
 

Finanţarea lucrărilor pentru restaurarea 
Palatului Culturii din Iaşi 

     
 Stimate domnule Ministru, 
   

Iaşiul va avea parte în această lună de un eveniment mult aşteptat, redeschiderea Palatului Culturii după o 
lungă perioadă în care a fost închis pentru public. Vă rog să îmi comunicaţi care a fost valoarea totală a costurilor 
pentru restaurarea acestui obiectiv de importanţă naţională şi dacă Primăria municipiului Iaşi a fost implicată în 
vreun mod în finanţarea acestor lucrări.   

De asemenea, aş dori să îmi comunicaţi care este implicarea financiară a ministerului pe care îl conduceţi 
pentru amenajarea muzeelor din cadrul Palatului Culturii în următoarea perioadă.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Anton Doboş 

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

Pregătirea sectorului irigaţii pe termen mediu şi scurt 
 
 Domnule Ministru, 
 
 Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat deja deficit de apă în sol, iar pentru vara acestui an alte 
perioade de secetă. Pe de altă parte, Parlamentul a promovat modificări legislative care au avut ca scop crearea 
cadrului necesar refacerii sistemului de irigaţii din ţara noastră. 
 În aceste condiţii, vă rog să-mi precizaţi ce demersuri au fost făcute pentru funcţionarea sistemului de 
irigaţii în acest an şi care este stadiul „Strategiei sectorului de irigaţii”, cerută prin lege. 
 Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 Cu deosebită consideraţie,           
 
                                                                    

Deputat  
Costel Şoptică 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Chiriţoiu Constantin Bogdan Marius,  preşedintele Consiliului Concurenţei  
 

Punctul de vedere al Consiliului Concurenţei cu privire la o proiectată iniţiativă legislativă prin care    s-ar 
interzice agenţilor economici aplicarea unor adaosuri comerciale diferite pentru aceleaşi produse, 

achiziţionate la preţuri similare 
 
 Domnule Preşedinte, 
 
 Este bine cunoscut faptul că în România, în mod frecvent, hypermarketurile practică adaosuri comerciale 
sensibil diferite pentru aceleaşi produse, având aceeaşi calitate şi achiziţionate la aproximativ aceleaşi preţuri, 
favorizând produsele importate, prin aplicarea unui adaos comercial mic, în timp ce la produsele româneşti se aplică 
un adaos mult mai mare. Efectul evident asupra preţului final determină cumpărătorul să prefere produsul importat, 
care devine astfel mai ieftin decât cel românesc. 

Această practică există şi afectează toţi producătorii  români, deşi ea este interzisă prin art. 5 lit.d) din Legea 
Concurenţei, nr. 21/1996, republicată, care interzice aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali, a unor condiţii 
inegale la prestaţii echivalente, producând  în acest fel unora dintre ei un dezavantaj comercial. 

Intenţionez să promovez un proiect legislativ care să  interzică în mod expres aplicarea unor adaosuri 
comerciale diferite pentru aceleaşi produse, achiziţionate la preţuri similare, pentru a nu mai putea fi favorizate 
produsele din import şi vă rog să-mi comunicaţi un punct de vedere al insituţiei pe care o conduceţi cu privire la 
aceasta. 
 Vă mulţumesc şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului  Dragoş Iliescu, preşedintele  Consiliului Legislativ 
 

Punctul de vedere al Consiliului Legislativ cu privire la o proiectată iniţiativă legislativă prin care s-ar 
interzice agenţilor economici aplicarea unor adaosuri comerciale diferite pentru aceleaşi produse, 

achiziţionate la preţuri similare 
 
 Domnule Preşedinte, 
 
 Este bine cunoscut faptul că în România în mod frecvent hypermarketurile practică adaosuri comerciale 
sensibil diferite pentru aceleaşi produse, având aceeaşi calitate şi achiziţionate la aproximativ aceleaşi preţuri, 
favorizând produsele importate, prin aplicarea unui adaos comercial mic, în timp ce la produsele româneşti se aplică 
un adaos mult mai mare. Efectul evident asupra preţului final determină cumpărătorul să prefere produsul importat, 
care devine astfel mai ieftin decât cel românesc. 
 Această practică există şi afectează toţi producătorii  români, deşi ea este interzisă prin art. 5 lit.d) din Legea 
Concurenţei, nr. 21/1996, republicată, care interzice aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali, a unor condiţii 
inegale la prestaţii echivalente, producând  în acest fel unora dintre ei un dezavantaj comercial. 
 Intenţionez să promovez un proiect legislativ care să  interzică în mod expres aplicarea unor adaosuri 
comerciale diferite pentru aceleaşi produse, achiziţionate la preţuri similare, pentru a nu mai putea fi favorizate 
produsele din import şi vă rog să-mi comunicaţi un punct de vedere al Consiliului Legislativ cu privire la aceasta. 

Vă mulţumesc şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat   
Virgil Guran 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red: EN 


