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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna  24-28 octombrie 2016) 

 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 24 octombrie 
 
Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut şi adoptat pe articole, luni, 24 octombrie, următoarele acte 

normative: 
 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 115/2016). 
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor -
Uniunea pieţelor de capital - Accelerarea reformelor COM (2016) 601 (PH CD 116/2016). 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi 
Banca Europeană de Investiţii - Consolidarea investiţiilor europene pentru locuri de muncă şi creştere economică: 
către a doua etapă a Fondului european pentru investiţii strategice şi un nou plan european de investiţii externe 
COM(2016) 581 (PH CD 117/2016). 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European şi Consiliu -Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: îmbunătăţirea 
schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi consolidarea frontierelor externe COM(2016) 602 (PH 
CD 118/2016). 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale (PL-x 399/2016) - lege ordinară  

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 465/2014) - lege 
ordinară 

7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015/2016) - lege 
ordinară 
 

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, un număr de trei 
proiecte de lege, după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate (PL-x 401/2016) - lege 
ordinară 

2. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, 
muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (Pl-x 702/2015) - lege ordinară 

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 733/2015) - lege organică  

Alte trei propuneri legislative au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final: 
1. Propunerea legislativă privind deconspirarea activităţii întregului personal al Securităţii (ofiţeri, 

colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945- 22 
decembrie 1989 (Pl-x 284/2016) - lege organică 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorior şi 
procurorilor (Pl-x 285/2016) - lege organică 
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3. Propunerea legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1122/2004 (Pl-x 283/2016) - lege 
organică 

Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că deputaţii Ioan Axente (Grupul parlamentar al PSD) şi Liviu 
Harbuz (Grupul parlamentar al UNPR) îşi vor desfăşura în continuare activitatea ca independenţi, iar deputatul Ştefan 
Petru Dalcă devine membru al Grupului parlamentar al ALDE. 
 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 25 octombrie 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 25 octombrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, (ca urmare a incompatibilităţii domnului 

deputat Victor Roman) (PH CD 105 /2016) (216 voturi pentru); 
2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, (ca urmare a incompatibilităţii domnului 

deputat Ioan Moldovan) (PH CD 106 /2016) (219 voturi pentru); 
3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 115/2016) (219 
voturi pentru); 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor -Uniunea pieţelor de capital - Accelerarea reformelor COM (2016) 601 (PH CD 116/2016) (219 
voturi pentru); 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul 
Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Consolidarea investiţiilor europene pentru locuri de muncă şi 
creştere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiţii strategice şi un nou plan 
european de investiţii externe COM(2016) 581 (PH CD 117/2016) (222 voturi pentru); 

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European şi Consiliu - Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: 
îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi consolidarea frontierelor externe 
COM(2016) 602 (PH CD 118/2016) (223 voturi pentru); 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale (PL-x 399/2016) – lege ordinară 
(223 voturi pentru); 

8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 
465/2014) – lege ordinară (224 voturi pentru); 

9. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 
744/2015/2016) – lege ordinară (224 voturi pentru); 

10. Proiectul de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate (PL-x 401/2016) – lege 
ordinară (225 voturi pentru); 

11. Proiectul de Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (PL-x 473/2016) – lege organică (225 voturi pentru)                             . 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2016 
 

(Situaţia cuprinde datele la 28 octombrie 2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1309  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 188

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 411

495

– votate  493

             din care: - înaintate la Senat        53 

                            - în procedura de promulgare   51 

                            - promulgate* 171 

                            - respinse definitiv 217 

                            - în reexaminare la Senat     1 

– la vot final  2

2) Se află în proces legislativ 816

a) pe ordinea de zi 213

b) la comisii  583

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14

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

6

3) Desesizări 7

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12

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

 
     Cele 493 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         138 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    57  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               25  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     56  proiecte de legi  
                        355 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 193 legi, dintre care 22 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2016 
 

 (Situaţia cuprinde datele la  28 octombrie 2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 949  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 188

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 120

141

– votate  139

             din care: - înaintate la Senat      18 

                            - în procedura de promulgare 48 

                            - promulgate* 17 

                            - respinse definitiv 56 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 816

a) pe ordinea de zi 213

b) la comisii  583

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14

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

6

3) Desesizări 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12

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

 
     Cele 139 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:  

                           36 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
              12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    19  proiecte de legi 
                          103 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 193 legi, dintre care 22 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015, 154 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie  2016 şi 17 
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie  2016. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

Şedinţele din   zilele de luni, 24 şi marţi, 25 octombrie 2016 

 

      
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 198 

        din care: - în dezbatere 
196

                       - la vot final 2
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               5  

10  

   - votate 8
         din care: - înaintate la Senat 3 
                        - la promulgare 5 
   - la vot final 2
 
Retrimise la comisii 2

 
 
 
slative votate privesc: 
▪   Cele  8 iniţiative legislative votate privesc: 
              2 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                  din care: 
             1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
              6  propuneri legislativeegi donanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     9  proiecte de legi 
           16  propuneri legislati 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 24-28 octombrie 2016) 
 

 
 

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

1.  PL-x 473/2016 - Lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 

2.  PL-x 401/2016  - Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate  
 

3.  PL-x 399/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale  
 

4.  PL-x 465/2014 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii  
 

5.  PL-x 744/2015/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată      
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

 
 

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

1. Pl-x 284/2016 - Propunere legislativă privind deconspirarea activităţii întregului personal al 
Securităţii (ofiţeri, colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România 
în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 
 

2. Pl-x 285/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorior şi procurorilor  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

3. Pl-x 283/2016 - Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr.1122/2004  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 

ordinară a anului 2016 
 

 
(situaţie la data de 28 octombrie 2016) 

 
În şedinţa din data de 14 septembrie  2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 

legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua   sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 17 
proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 10 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: 

 
2 
 

0 

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

0
0
0

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

0
1
1

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

8 0 

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

0
2
0

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

0
4
2

Total  0  2 

  
8

Total general: 10 0 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a  doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2016 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2288    ooccttoommbbrriiee   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 
554/2015 

 
L 

279/2015 

Proiect de Lege privind măsuri de 
eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale. (poz. I-b-4) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism eletronicde evidenţă şi comunicare în materia 
amenzilor contravenţionale, în măsură să permită furnizarea în timp real a 
datelor despre creanţele datorate şi plăţile efectuate. 

S  - Adoptat pe 
29.06.2015 
CD -  BUG şi 
JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
22.09.2015 

2 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar.  
(poz. I-b-3) 
- 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 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
2

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

 
PLx 

598/2015 
 

L 
643/2015 

 

Propunere legislativă privind industria 
naţională de apărare. (poz. I-a-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Crearea cadrului legal privind industria naţională de 
apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe 
domenii de activitate strategice, restucturarea şi 
regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor, 
creşterea competitivităţii şi diversificarea produselor 
specificedomeniului, precum şi participarea la 
activităţile industriei europene de apărare. 

CD - Adoptată pe 
25.112015 
S  -  Adoptată pe 
24.10.2016 
 
 

 

2 

PLx 
368/2016 

 
L 

200/2016 
 

Proiect de lege privind venitul minim de 
incluziune. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Venitul minim de incluziune ca beneficiu de asistenţă 
socială acordată familiilor şi persoanelor singure aflate 
în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi 
combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. 

S - Adoptată pe  
19.09.2016 

CD - Adoptată  pe 
04.10.2016 

La promulgare  
din data de 
12.10.2016 

3 

PLx 
272/2016 

 
L 

153/2016 
 

Proiect de lege privind stabilirea condiţiilor 
pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe şi 
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi 
vânzarea produselor din tutun şi a produselor 
conexe,urmărindu-se transpunerea integral în legislaţia 
internă a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
aproprierea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative ale statelor member în ceea ce priveşte 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun 
şi a produselor conexe şi de modificare a Legii 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun şi a produselor conexe 
şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE şi a Drectivei 
delegate 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014 
de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea 
galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate 
pe produsele de tutun. 

S  - Adoptată pe  
07.06.2016 
CD -  Adoptată pe 
18.10.2016 
 

La promulgare  
din data de 
26.10.2016 

4 

PLx 
390/2016 

 
L 

253/2016 
 

Proiect de lege privind ceremoniile oficiale. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile 
ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţilor şi 
instituţiilor publice, centrale şi locale. 

S - Respinsă pe 
26.09.2016 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 

La promulgare  
din data de 
26.10.2016 



 
3

Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
391/2016 

 
L 

429/2016 
 

Proiect de lege privind integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic 
european. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, 
urmărindu-se transpunerea integrală în legislaţia 
internă a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 
instituirea spaţiului feroviar unic european, şi abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea 
capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea 
utilizării infrastructurii feroviare. 

S - Adoptată pe 
26.09.2016 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 
 

La promulgare  
din data de 
26.10.2016 

6 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

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 
Adoptată pe 19.09.2016 
 

Legea nr. 
168/2016 

7 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Lege privind instituirea unui mecanism de 
prevenire a conflictului de interese în procedura 
de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică.(poz. I-a-1) 
- 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 - Adoptată pe 
09.12.2015 
S  - Adoptată pe 
26.09.2016 
 

Legea nr. 
184/2016 

8 

Plx 
315/2016 

 
L 

238/2016 

Lege privind măsurile necesare implementării 
proiectului de dezvoltare pe teritoriul României 
a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe 
coridorul conductei de transport Bulgaria-
România-Ungaria-Austria. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 5 deputaţi+senatori 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea măsurilor necesare implementării proiectului 
de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de 
Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de 
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria. 
 

S  - Respinsă  pe 
27.06.2016 
CD -  Adoptată pe 
20.09.2016 
 

Legea nr. 
185/2016 

  
 
 
 
 
 
 



 
4

 
 

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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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
( la data de  28 octombrie 2016 ) 

I.  În perioada   24 – 28 octombrie 2016  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 16 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus 70 avize. 

Cele 16 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

11  
5 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

1  
1  

13 
1  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 585 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 75 pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  2  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2016.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  3034 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 

 

466 

 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 98 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 45 

TOTAL     771 725 929 609 

 



                  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  24 - 28 octombrie 2016 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.401/2016 Proiect de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile 

confiscate – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de adoptare 
(439/RS din 
25.10.2016) 

2 

 
PLx.473/2016 Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

14 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(453/R din 24.10.2016) 

3 

 
PLx.313/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule – raport comun cu comisiile pentru transporturi şi 
juridică 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
10.10.2016 

Raport de adoptare 
(455/R din 25.10.2016) 

4 

 
Plx.363/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general – raport 
comun cu comisia juridică 

23 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.10.2016 
Raport de respingere 

(461/R din 26.10.2016) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.567/2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr.325/2006 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(463/R din 27.10.2016) 

2 

 
PLx.423/2016 Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternative – raport comun cu comisia pentru transporturi 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(464/R din 27.10.2016) 



3 

 
 
PLx.456/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării 
statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici 
din industria extractive, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(465/R din 27.10.2016) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.313/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule – raport comun cu comisiile pentru buget şi juridică 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare 
(455/R din 25.10.2016) 

2 

 
PLx.423/2016 Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternative – raport comun cu comisia pentru industrii 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(464/R din 27.10.2016) 

 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.170/2016 

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor – raport comun cu 
comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 
Raport de respingere 

(457/R din 26.10.2016) 

2 

 
Plx.386/2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

locuinţei nr.114/1996 – raport comun cu comisia juridică 

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

30.03.2016 
Raport de adoptare 

(229/RS din 
26.10.2016) 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.477/2015 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru 
monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de materiale 
lemnoase 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de respingere 
(466/R din 27.10.2016) 



 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.347/2016 

Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale – raport comun cu comisia pentru 
învăţământ 

56 parlam. 18.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(460/R din 26.10.2016) 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.365/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 
1 parlam. 25.10.2016 

Raport de respingere 
(456/R din 26.10.2016) 

2 

 
Plx.347/2016 

Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale – raport comun cu comisia pentru 
sănătate 

56 parlam. 18.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(460/R din 26.10.2016) 

 
VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.401/2016 Proiect de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile 

confiscate – raport comun cu comisia pentru buget 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare 
(439/RS din 
25.10.2016) 

2 

 

Raport asupra Scrisorii Agenţiei Naţionale de Integritate  24.10.2016 
Raport de adoptare 

(454/R din 25.10.2016) 

3 

 
PLx.313/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule – raport comun cu comisiile pentru buget şi 
transporturi 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
10.10.2016 

Raport de adoptare 
(455/R din 25.10.2016) 



4 

 
Plx.170/2016 

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor – raport comun cu 
comisia pentru administraţie 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.10.2016 
Raport de respingere 

(457/R din 26.10.2016) 

5 

 
Plx.386/2014 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
locuinţei nr.114/1996 – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.10.2016 
Raport de adoptare 

(229/RS din 
26.10.2016) 

6 

 
Plx.363/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general – raport 
comun cu comisia pentru buget 

23 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.10.2016 
Raport de respingere 

(461/R din 26.10.2016) 

7 

 
PLx.457/2013
/2015 

Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat – raport comun cu 
comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(462/R din 26.10.2016) 

 
IX. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.434/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 
privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale 
a Telecomunicaţiilor 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(458/R din 26.10.2016) 

2 

 
Plx.446/2016 Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de 

internet 

58 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.10.2016 
Raport de respingere 

(459/R din 26.10.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declaraţii politice 
 

Familia – piatra de temelie a viitorului unei naţiuni 
 
8.000 de persoane au participat sâmbăta trecută la Oradea, pe o vreme ploioasă și rece, la o adunare populară 

pentru susţinerea familiei naturale, cea  formată din bărbat și femeie. Ca soţie, mamă, dar și ca deputat, m-am alăturat  
mulţimii, dorind să înţeleg direct de la sursă, ce îmi cer cei pe care îi reprezint în Parlamentul României. Vorbitorii, 
reprezentanţi ai tuturor cultelor creștine, familii diverse, familia Bodnariu pentru care românii au ieșit în stradă ca să-
și recupereze copiii, cetăţeni simpli, și-au manifestat atașamentul pentru valorile familiei și au exprimat necesitatea 
clarificării definiţiei familiei, pentru a înlătura orice interpretare greșită. 

La începutul acestui an, 3 milioane de oameni au semnat pentru demararea procedurilor de revizuire a 
Constituţiei României, mai exact, pentru modificarea art. 48, alineat 1 din Constituţia României. Iniţiativa 
cetăţenească dorește înlocuirea sintagmei „soţi”  din definiţia familiei, astfel încât aceasta să devină: „Familia se 
întemeiază pe căsătoria liber consimţită între între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi 
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” 

Această familie este singura relaţie interumană care asigură mediul propice nașterii, creșterii și educaţiei 
generaţiilor viitoare, care asigură continuitatea poporului român. Familia este locul în care valorile și tradiţiile 
românești sunt transferate noilor generaţii și se bazează pe două criterii: căsătorie și descendenţă. 

Pentru noi, românii, familia nu este „un stil de viaţă”, ci este legată fundamental de rolul de părinţi. Dacă 
acest rol esenţial nu mai este luat în considerare, familia se reduce la o simplă recunoaștere guvernamentală a 
afecţiunii dintre doi sau mai mulţi cetăţeni iar conceptul de familie este diluat până acolo că nu mai poate fi 
recunoscut, și devine lipsit de sens.  

Dragi colegi, iniţiativa celor 3 milioane de cetăţeni nu are scopul de a lupta împotriva cuiva ci de a afirma 
ceea ce este adevărat, normal si firesc. A spune adevărul înseamnă a da dovadă de dragoste, nu de ură. A nu spune 
adevărul înseamnă in schimb ură si indiferenţă. Mii de ani, oamenii au acceptat adevărul că familia se constituie prin 
căsătoria dintre un bărbat și o femeie, adevăr confirmat si de credinţa creștină. Proiectul de modificare a Constituţiei 
nu cere incriminarea homosexualităţii. El are drept scop protejarea unei valori importante pentru milioane de oameni. 
Ni se cere să fim toleranţi dar asta înseamnă să acceptăm și să respectăm credinţa și practica cuiva chiar dacă nu o 
împărtășim. Iar în acest caz, nu e vorba de o credinţă oarecare ci de crezul că familia are un rol important în societate, 
rol în care nu poate fi substituită, acela de a crește generaţia de mâine. 

Dragi colegi, 
Urmează să  ne pronunţăm prin vot asupra cererii cetăţenilor care ne-au acordat încrederea lor și ne-au trimis 

să îi reprezentăm în Parlament. Vom răspunde noi conform așteptărilor majorităţii cetăţenilor sau le vom înșela 
încrederea? Vom face scut în jurul copiilor noștri și vom garanta viitorul lor într-o societate puternică sau vom abdica 
de la principiile și de la credinţa noastră? Vă îndemn să cugetaţi asupra acestor întrebări și să faceţi ce este bine 
pentru familiile din România, pentru cele prezente şi pentru cele viitoare! Eu aşa am să fac, de dragul copiilor şi 
nepoţilor mei! 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 
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  Întrebări 
 

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

 
Probleme legate de organizarea târgurilor internaţionale 

 
 
În mai multe rânduri am semnalat reprezentanţilor  Ministerul Economiei despre problemele legate de 

organizarea defectuoasă a târgurilor internaţionale, unde România pierde ca imagine în urma acestor evenimente, în 
loc să câştige. 

Aşa cum am întrebat acum în urmă cu un an jumătate cine va răspunde de problemele întâmpinate la târgul 
internaţional: „Ambiente Frankfurt/Germania”, care s-a desfăşurat în perioada 7-11 februarie 2014, în care  România 
nu a fost prezentă cu pavilion naţional la cel mai mare târg de bunuri de larg consum pentru casă din Europa, aşa 
întreb si acum cine va  răspunde pentru ruşinea pe care producătorii români au suportat-o când s-au dus să îşi 
promoveze produsele la unul dintre cele mai mari târguri de alimentaţie din lume, SIAL Paris, în octombrie a.c.? 
Totul pleacă de la tărăgănarea excesivă a lucrurilor de la Ministerul Economiei. Sâmbătă pe 15 octombrie, cei 650 
metri pătraţi rezervaţi pentru standul României la Paris trebuiau să fie finalizaţi, aşa cum erau standurile celorlalte 
ţări, fiind obligaţie prin contract cu organizatorul târgului, dar acest lucru nu s-a întâmplat din cauza faptului că multe 
dintre licitaţiile organizate de minister pentru organizarea acestor târguri internaţionale sunt organizate târziu, pe 
ultima sută de metri, iar firmele expozante nu beneficiază de condiţii normale. 

Mai mult, sunt întâmpinate probleme şi la Târgul de la Londra, unul din cele mai mari târguri de turism din 
lume  ce reuneşte 50.000 de profesionişti în turism, din 182 de ţări,  România urmând  să fie reprezentată de 50 de 
operatori din turism. Dar agenţiile de turism din ţară care vor participa ca expozanţi la Londra, în perioada 7-9 
noiembrie, apar cu semnul întrebării pe site-ul organizatorilor, din cauza neplăţii de  către oficialii români a facturii  
emisă de departamentul de vânzări a târgului,  în timp ce operatorii din Bulgaria, Polonia, Ungaria sau Grecia 
figurează cu numărul standului, o scurtă descriere şi datele de contact, ceea ce le oferă un plus de vizibilitate în avans 
în rândul potenţialilor parteneri din turism. 

Deşi există un program guvernamental derulat de Ministerul Economiei prin care să fie acoperite costurile 
legate de închirierea spaţiului si amenajarea standului în vederea participării la târguri internaţionale pentru 
producători, fondurile pentru aceste târguri au fost reduse de la an la an.   

Vă întreb, în ceea ce priveşte problemele expuse mai sus, următoarele: 
Ce măsuri veţi lua pentru rezolvarea problemelor rezultate în urma imposibilităţii participării producătorilor 

români la aceste târguri internaţionale? 
Ce măsuri preconizaţi să luaţi pentru ca România să nu fie trecută pe lista neagră a organizatorilor şi pentru a 

se asigura o participare decentă în anii viitori? Nu e cazul să analizaţi în mod real eficienţa şi competenţa, respectiv 
incompetenţa funcţionarilor din Ministerul pe care-l conduceţi, care sunt obligaţi, de altfel, să reducă birocraţia şi nu 
să genereze probleme prin care şifonează imaginea României pe plan mondial? 

Vă rog să-mi răspundeţi în scris. 
Cu deosebit respect,  
 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
 
 




