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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 3 – 7 aprilie 2017) 

 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 3 aprilie 
 

 
 
Camera Deputaţilor a adoptat, pe articole, luni, 3 aprilie, următoarele acte normative: 

 
 1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu (PH CD 23 /2017). 

Camera Deputaților a luat act de vacantarea locului de deputat ca urmare a demisiei domnului Manuel Costescu. 

 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea 

componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 24 /2017). 

 3. Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (PH CD 25/2017). Grupul 

parlamentar al PSD l-a propus pentru această funcție pe domnul Florin Iordache, ca urmare a demisiei doamnei Rovana 

Plumb. 

 4.  Proiectul de Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (BPI 93/14.03.2017; PH 

CD 18/2017). În esență, proiectul de hotărâre se referă la calcularea termenului de adoptare tacită a unei propuneri legislative. 

 5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (BPI 

100/16.03.2017; PH CD 19/2017). Acest act normativ se referă la posibilitatea de a depune declarațiile politice în formă scrisă. 

 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european durabil - 

Acţiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739 (PH CD 26/2017). 

 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind 

întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora 

COM(2016) 733(PH CD 27 /2017). 

 8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017). 
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Ședința Camerei Deputaților de marți,  4 aprilie 

 
 

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final marți, 4 aprilie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu (PH CD 23 /2017) – voturi 
pentru 243, contra 1; 

2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea 
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor(PH CD 24 /2017)voturi pentru 254, abtineri 
1; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european 
durabil - Acţiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739 (PH CD 26 /2017) voturi pentru 243, abtineri 18; 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind 
întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora COM(2016) 733 (PH CD 27 /2017) voturi pentru 269, contra 1; 

5. Proiectul de Hotărâre privind completarea articolului 113 al Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 18/2017) 
voturi pentru 264, contra 2, abtineri 1; 

6. Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (PHCD 19/2017) 
voturi pentru 247, contra 19, abtineri 3; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (PL-x 133/2017) - lege ordinară voturi pentru 272; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării 
operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (PL-x 156/2017) - lege 
ordinară voturi pentru 257, contra 10, abtineri 1; 

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 716/2015) - lege 
ordinară voturi pentru 271; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim (PL-x 
460/2016) - lege ordinară voturi pentru 271; 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea 
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (PL-x 330/2016) -
 lege ordinară voturi pentru=273; 

12. Legea privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind 
raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.710 din 
29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1014 din 16 decembrie 2016 (PL-x 
21/2014/2017) - lege ordinară - voturi  pentru 272, abtineri 1. Comisia juridică a propus respingerea; 

13. Legea pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea gazelor nr.351/2004, reexaminată la cererea Preşedintelui 
României (Pl-x 174/2010/2012) - lege ordinară - voturi pentru 273, contra 1, abtineri 1. Comisia pentru industrii a 
propus respingerea; 
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14. Legea pentru completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, reexaminată la cererea Preşedintelui 
României (PL-x 772/2015/2016) - lege ordinară - voturi pentru 272, contra 6, abtineri 3. Comisia pentru administratie 
publică a propus respingerea; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii (PL-x 12/2017) - lege organică 
- voturi pentru 182, contra 3, abtineri 94; 

16. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 146/2017) - lege organică - voturi pentru 247, contra 32; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 122/2017) - lege 
organică - voturi  pentru 285, abtineri 1; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 
547/2015) - lege organică - voturi pentru 185, contra 95; 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PL-x 896/2015) - lege organică - 
voturi pentru 252, contra 1, abtineri 28; 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii 
nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 
şi administrează unităţi de asistenţă socială (PL-x 230/2016) - lege organică - voturi pentru 222, contra 1, abtineri 55; 

21. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017) - lege organică - voturi 
pentru 177, contra 98, abtineri 4. Comisia pentru învățământ a propus respingerea. 

 
 

 
Solicitarea nr.2278/C/2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale împotriva domnului deputat Eugen Bejinariu, fost 
ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în 
dosarul nr.237/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost retrimisă Comisiei juridice, pentru o perioadă de două 
săptămâni, în vederea clarificării unor aspecte de procedură legislativă. 

A fost amânată dezbaterea în ceea ce privește proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 (PL-x 73/2017) - lege ordinară. 

 

Camera Deputaților l-a nominalizat, prin vot secret cu bile (211 voturi pentru, 77 împotrivă), pe domnul Florin 
Iordache în funcția de vicepreședinte. Propunerea a aparținut Grupului parlamentar al PSD. 

 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  9 - 2017  
Săptămâna 3 – 7 aprilie 2017  

 

 

5 
 

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

Sesiunea  februarie – iunie 2017* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 7 aprilie 2017) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 962 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2016 793 
– înregistrate în luna ianuarie 2017 6 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017 163 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 244

268 

– votate  264   
             din care: - înaintate la Senat      21 

                            - în procedura de promulgare 31 

                            - promulgate** 42 

                            - respinse definitiv 170 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

– la vot final 2 
2) Se află în proces legislativ 697 

a) pe ordinea de zi 148 

b) la comisii  530 

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 

5 

3) Iniţiative clasate 6 

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 264 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         68 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
             40  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                        8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului  
             20 proiecte de legi  
                        196 propuneri legislative 
 

 * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
     ** În anul 2017 au fost promulgate 50 legi, dintre care 6 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare, 2 
din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 42 din iniţiativele legislative adoptate în 
actuala sesiune. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative  

aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor 
 
 
 
 

Şedinţele din zilele de luni, 3 şi marţi, 4 aprilie 2017 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 135 

        din care: - în dezbatere 
133 

                       - la vot final 
 

2 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          13 
  

17 

   - votate 
 

15 

            din care:  - la Senat 
 

2 

                            - la promulgare 
 

10 

                            - respinse definitiv 
 

3 

   - la vot final 
 

2 

 
 
 
       ▪ Cele 15 iniţiative legislative votate privesc: 
                       7 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                            din care: 
                    6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                            1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                      8 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
(săptămâna 3 – 7 aprilie 2017) 

 
 
 
 

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

 
1.  PL-x 146/2017 – Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/

modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

2.  PL-x 133/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal  

3.  PL-x 122/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea
prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru mo
completarea unor acte normative  

4.  PL-x 156/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2
lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a P
de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bug
pentru perioada 2017-2020  

5.  PL-x 716/2015 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/
modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/20
stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
modificarea şi completarea unor acte normative  

6.  PL-x 460/2016 -  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind 
spaţiului maritim  

7.  PL-x 547/2015 - Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele mă
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 

8.  PL-x 896/2015 - Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI - Renta viageră agricol
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsur

9.  PL-x 330/2016 - Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema Român
autorităţile şi instituţiile publice  

10.  PL-x 230/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 
pentru completarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă so
 

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

1. PL-x 12/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetă
profesionale şi sănătăţii  

2. Pl-x 20/2017 - Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2
Se comunica respingerea proiectului 

  
 
III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativa a incetat: 
 

1. PL-x 21/2014/2017 – Proiect de Lege privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor d
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obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri 
executorii 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.710 din 29 noiembrie 2016, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1014 din 16 decembrie 2016 

2. Pl-x 174/2010/2012 – Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea 
gazelor nr.351/2004  
 Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

3. PL-x 772/2015/2016 – Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 

 IV. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor 
 

1. PHCD 18/2017 - Proiect de Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 

2. PHCD 19/2017 – Proiect de Hotărâre privind modificarea alin. (2) al art.214 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse în Programul 
legislativ prioritar al Guvernului pentru prima  

sesiune ordinară a anului 2017 
 

 
(situaţie la data de 10 aprilie 2017) 

 
 

În şedinţa din data de 16 martie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2017, care  cuprinde 118 de 
proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 55 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 

procedur
ă 

ÎN PROCEDURĂ  
ADOPTATE / 

RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

 
4 
 

0 

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

0 
0 
0 

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

  3 
1 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

52 1 

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

10 
 
33 

 
2 

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

0 
0 
 
 

6 
0 

Total  1  
 
45 
  

 
10 
 

Total general: 56 1 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1100    aapprriilliiee   22001177))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
117/2017 

 
L 

589/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind 
aprobarea Programului pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 
de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
(poz. I-a-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, ce se va desfăşura pe 
durata anului şcolar 2016-2017, în vederea asigurării 
accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor 
copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă sau 
de situaţia socio-economică. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și ÎNV 
 

Raport de 
adoptare depus 
pe data de 
03.04.2012 
(190/R/2017) 

2 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-1) 
- 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  
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

3 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. (poz. I-c-2) 
- 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  
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012; 
urmează să 
intre pe OZ 

 



 

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

 
 
 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

7 

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-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

 
 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

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.  

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 
BUG CD + BUG S  
 

 
 
 
Raport depus 
pe data de 
24.03.2015; 



 

Nr. 
crt 

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

(poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

urmează să 
intre pe OZ 

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-8) 
- 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 
BUG CD + BUG S  
 

 
 
Raport depus 
pe data de 
24.03.2015; 
urmează să 
intre pe OZ 

 
 

10 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe data de 
28.06.2016; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

11 

PLx  
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor , precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 
a finanţării actelor de terorism. (poz. I-a-4) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.02.2014 

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

 
 
 
 
TDR: 
27.05.2015 

12 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul 
sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 

Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte 
normative, intervențiile legislative vizând reglementarea 
modalității de plată a contribuției pentru medicamentele ce 
vor face obiectul contractului cost/volum/cost/volum-rezultat, 
incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri comune 
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără contribuție 
personală, pe baza prescripției medicale în sistemul de 

S - Adoptat pe 
18.02.2015 
CD - BUG şi 
SAN  pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 



 

Nr. 
crt 

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

asigurări sociale de sănătate, precum și pentru denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care 
se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, de 
către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a 
medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora. 

13 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism electronic de evidență și 
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în 
măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre 
creanțele datorate și plățile efectuate. 

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

 
 
 
 
TDR: 
22.09.2015 

14 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în 
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate 
structurile care au responsabilitatea gestionării și controlului 
fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru 
perioada de programare 2014-2020. S-au introdus prevederi 
noi care să asigure armonizarea reglementărilor legale 
naționale cu reglementările europene, în special în ceea ce 
privește măsurile pe care autoritățile naționale le întreprind 
în vederea combaterii fraudelor cu fonduri europene și 
protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
inclusiv pentru perioada de programare 2014-2020. 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - BUG şi 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

15 

PLx  
511/2016 

 
L 

548/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor 
pentru bunuri imobile precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori.  
(poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Transpunerea prevederilor Directivei 2014/17/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 
privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru 
bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 
2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) 
nr.1093/2010. Proiectul de lege reglementează, în principal, 
drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte 
contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, 
cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit 
garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte 
privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit 
de către creditorii non-financiari, anumite cerinţe 
prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi 
supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor care 
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, aspecte cu 
privire la furnizarea de servicii accesorii, modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010, educaţia financiară a consumatorilor, informaţii 
şi practici preliminare încheierii contractului de credit, 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - BUG şi 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
informaţii şi drepturi privind contractele de credit, 
rambursarea anticipată, cerinţe referitoare la entităţile de 
recuperare creanţe, evaluarea bunului, servicii de consiliere. 

16 

PLx  
24/2017 

 
L 

550/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin 
accidente de vehicule şi de tramvaie. (poz. I-a-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea asigurării obligatorie de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule, 
precum şi a organizării şi funcţionării Biroului 
Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile 
legislative vizează reglementarea contractului de asigurare 
RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile 
generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA, 
modalitatea şi termenele de plată, în cazul în care se optează 
pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii 
prevăzute de lege. Totodată, proiectul prevede şi posibilitatea 
suspendării contractului RCA, la cererea asiguratului care a 
încheiat un astfel de contract pe perioada suspendării 
dreptului de circulaţie al vehiculului, conform prevederilor 
legale sau pe perioada imobilizării vehiculului 

S - Adoptat pe 
22.12.2016 

CD - BUG, 
IND, JUR și 
TRSP  
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
16.02.2017 

17 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de urgență 
nr.40/2015. Principalele modificări vizează modalitatea de 
încheiere de către Ministerul Transporturilor a contractelor 
de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în 
cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de 
interes național în vederea furnizării de servicii de transport 
adecvate, precum și a compensației de serviciu public; 
reglementări privind veniturile, închirierea, cheltuielile 
pentru investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări ale 
infrastructurii feroviare publice, zona de siguranță și 
protecție, pentru administratorul infrastructurii feroviare; 
abrogarea art.40, deoarece nu mai este necesar în condițiile 
în care Regulamentul (CE) nr.1370 stabilește prevederi în 
acest sens. Reglementează modalitatea de plată a 
cheltuielilor aferente proiectelor de infrastructură de 
transport fazate din bugetul de stat. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD - BUG şi 
TRSP 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

18 

PLx  
143/2017 

 
L 

3/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. Măsurile vizează, în principal, 
susținerea mediului de afaceri prin încurajarea înființării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării 
activităților de inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea 
vânzărilor imobiliare, eliminarea inechităților privind plata 
contribuțiilor pentru toţi salariații din România, scutirea la 
plata impozitului pe venit pentru salariații sezonieri cu 
contract individual de muncă. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
16.03.2017 

19 
PLx 

100/2009 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unui număr de cinci 

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
L 

694/2008 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului. (poz. I-a-30) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

CD - IND  
pt. raport 

 
TDR: 
12.03.2009 
 

20 

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-a-29) 
- 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 data de 
19.03.2013 la 
IND și JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
 
TDR: 
02.04.2013 
 

21 

PLx 
640/2015 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele 
măsuri pentru implementarea mecanismului de 
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor 
de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, 
inclusiv Planul naţional de investiţii. (poz. I-a-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului 
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, 
pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de 
investiţii. 

S  - Adoptat pe 
05.10.2015 
CD -  Retrimis 
pe data de 
18.11.2015 la 
IND  
pt.raport 
suplimentar 
 

TDR: 
02.12.2015 

22 

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-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

23 

PLx 
213/2016 

 
L 

10/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea 
produselor şi garanţiile asociate acestora.  
(poz. I-a-27) 

Modificarea si completarea Legii nr.449/2003, în sensul 
introducerii unor clarificări cu privire la definiţia 
consumatorului, a garanţiei comerciale, a garanţiei legale de 
conformitate şi a certificatului de garanţie. Scopul propunerii 
este de a îmbunătăţi reglementarea existentă în ceea ce 
priveşte obligaţiile comerciantului şi drepturile 

S  - Adoptat pe 
19.04.2016 
CD -  IND  
pt.raport  
 

TDR: 
26.05.2016 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de 
folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea se 
pot returna, schimba cu un alt produs, sau schimba cu 
contravaloarea lor. 

24 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 
a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în vederea 
deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a reducerii 
impactului financiar negativ asupra operatorilor economici 
afectaţi, a reducerii cantităţilor de deşeuri generate, precum 
şi a creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare a acestora 
prin extinderea răspunderii producătorilor asupra 
organizaţiilor colective de transfer, care preiau 
responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare pe 
fluxurile de deşeuri. 

S  - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD -  IND și  
MED   
pt.raport comun 
 

TDR: 
10.11.2016 

25 

PLx 
512/2016 

 
L 

553/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice. 
(poz. I-a-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
asupra domeniului achiziţiilor publice, astfel încât să fie 
eliminate sau modificate prevederile contradictorii legislaţiei 
europene în domeniul achiziţiilor publice, pentru a se evita 
declanşarea unor proceduri de infrigement asupra României. 
În acest sens, demersul normativ intervine asupra Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, precum şi asupra Legii 
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor. 

S  - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  IND și  
JUR   
pt.raport comun 
 

TDR: 
15.11.2016 

26 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2016 
 

Proiect de Lege privind suplimentele 
alimentare. (poz. I-a-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Respins pe 
30.10.2012 
CD -  AGRI și 
SAN 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

27 

PLx 
455/2016 

 
L 

543/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru 
modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. (poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abrogarea procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică în vederea realizării perdelelor forestiere 
prevăzută de Legea nr.289/2002, urmând ca aceasta să se 
realizeze potrivit prevederilor Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD -  AGRI, JUR
și MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

28 

PLx 
23/2017 

 
L 

547/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010, în sensul 
consolidării cadrului legal, precum şi al întăririi capacităţii 
de control privind integritatea fondului forestier naţional, 
trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva 
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din lemnul forestier 

S  - Adoptat pe 
28.12.2016 
CD - AGRI și 
JUR 
 pt. raport comun 

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

silvice. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara 
acestuia. 

 

29 

PLx 
112/2017 

 
L 

576/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli.  
(poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010, în sensul includerii preşcolarilor din 
grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program 
normal de 4 ore în grupul ţintă de beneficiari ai distribuţiei 
gratuite de fructe. 

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD - AGRI și 
INV 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
02.03.2017 
 

30 

PLx 
134/2017 

 
L 

636/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru 
suspendarea prevederilor art.23 alin.23 alin.(1) 
lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. (poz. I-a-38) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea până la data de 25 aprilie 2017 a prevederilor 
art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, referitoare la interzicerea 
păşunatului animalelor domestice în teren agricol între 6 
decembrie - 24 aprilie. 

S  - Adoptat pe 
13.02.2017 
CD - AGRI și 
MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
09.03.2017 
 

31 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi 
înfiinţarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere 
(C.N.I.R.) ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, 
sub autoritarea Ministerului Transportului, de interes 
strategic național, în vederea dezvoltării pe termen lung a 
reţelei de transport TEN-T Centrală şi Globală, în 
conformitate cu obiectivele asumate faţă de Comisia 
Europeană. Totodată, se prevede modificarea și completarea 
unor acte normative cu relevanță în domeniu, și anume Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean și local, precum și Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

S  - Adoptat pe 
22.12.2016 
CD - TRSP și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 

32 

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-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 

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 

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 



 

Nr. 
crt 

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

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. 

33 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

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-a-34) 
- 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 și 
JUR 
pt. raport comun 

 
TDR: 
10.12.2015 

34 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii 
atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce 
priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale, 
respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea 
veniturilor la Fondul pentru mediu. 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 

35 

PLx 
113/2017 

 
L 

579/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor. (poz. I-a-40) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea 
transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE, 
alături de eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor 
Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile 
cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de 
dezvoltare), de posibilitatea aplicării principiului „plăteşte 
pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale, acolo 
unde este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi al 
protecţiei mediului, precum şi de introducerea de obligaţii 
etapizate privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv 
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 
umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui 
alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele cărora 
sunt emise autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
02.03.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
la îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase 
provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări. Totodată 
proiectul vizează transpunerea Directivei (UE) 2015/1127.

36 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor natural protejate.  
(poz. I-a-39) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 
ariilor naturale protejate, respectiv, suspendarea aplicării 
prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 
şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
până la data de 1 mai 2017, ca urmare a neadoptării actului 
normativ prevăzut la art.3 alin.(2) din respectiva lege, care 
ar fi trebuit să reglementeze structura organizatorică, 
atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
16.03.2017 

37 

PLx 
324/2016 

 
L 

259/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2016 pentru 
completarea anexei la Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în 
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor 
de disponibilizare, precum şi alte măsuri.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Instituirea derogării de la prevederile art.10 din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2013, în sensul acordării venitului lunar de 
completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2013 şi persoanelor disponibilizate de la Compania 
Naţională a Uraniului S.A., precum şi completarea Listei 
operatorilor economici pentru care planul de disponibilizare 
se întocmeşte pentru reducerea activităţii, cu două noi 
puncte, pct.3 şi 4, în care sunt nominalizaţi doi operatori 
economici, respectiv: Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara S.A. şi Compania Naţională a Uraniului S.A. 
Bucureşti 

S  - Adoptat pe 
05.09.2016 
CD  -  Retrimisă 
pe data de 
06.03.2017 la 
MUN  
pt. raport 
suplimentar 

 
 
 
TDR: 
24.03.2017 

38 

PLx 
476/2016 

 
L 

375/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului. (poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002, în sensul 
punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu Deciziile Curţii 
Constituţionale nr.172 și 244 din 24 martie 2016 şi, 
respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi armonizarea şi 
dezvoltarea carierei poliţistului, prin crearea unui cadru 
legislativ îmbunătăţit care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă în domeniu. Soluţiile 
propuse vizează stabilirea tipologiei şi duratei cursurilor de 
carieră, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al 
poliţistului precum şi ocuparea posturilor vacante

S  - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD  -  MUN, 
JUR și APAR 
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
10.11.2016 



 

Nr. 
crt 

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

39 

PLx 
526/2016 

 
L 

438/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor. (poz. I-a-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor, cu scopul de a crea un cadru legislativ mai clar şi 
de a oferi posibilitatea gestionării eficiente a migraţiei, 
azilului şi angajării în muncă a străinilor. Se urmăreşte, în 
principal, transpunerea parţială în legislaţia internă a 
Directivei 2014/36/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de intrare 
şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării 
unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, precum 
şi a Directivei 2014/66/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare şi de 
şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer 
în cadrul aceleiaşi companii. 

S  - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD  -  MUN, 
JUR și APAR 
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
22.11.2016 

40 

PLx 
115/2017 

 
L 

587/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru 
completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, precum şi 
pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea 
unor măsuri bugetare. (poz. I-a-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Decontarea integrală a abonamentelor de transport emise de 
operatorii de transport rutier pentru facilitățile de transport 
acordate elevilor prevăzute la alin.3 al art.84 din Legea 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  INV și 
TRSP 
pt. raport comun 

TDR: 
02.03.2017 

41 

PLx 
317/2016 

 
L 

237/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil.  
(poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificările propuse vizează transpunerea Directivei 
2014/60/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au 
părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.1024/2012 (Reformare), publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) 
nr.L147/24 din 12.06.2015. 

S - Adoptat pe 
28.06.2016 

CD - Retrimisă 
pe 14.03.2017 la 
CULT 
 pt. raport 
suplimentar 

 
 
TDR: 
03.04.2017 

42 

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-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

CD - Retrimis 
pe data de 
27.02.2017 la 
JUR 
 pt. raport 

 
 
TDR: 
17.03.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, 
pregatirea personalului din sistemul justiţiei  etc. 

suplimentar 

43 

PLx 
141/2017 

 
L 

645/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi 
termene, privind unele măsuri pentru finalizarea 
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind 
reforma sistemulu judiciar, semnat la Bucureşti la 
27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-35) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, 
stabilirea unor măsuri pentru finalizarea acţiunilor pentru 
activităţile cuprinse în contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi modificarea unor 
acte normative, intervenţiile legislative vizând evitarea unor 
blocaje care ar putea să apară în mai multe domenii, cauzate 
de imposibilitatea îndeplinirii la timp a unor obligaţii 
instituite prin respectivele acte normative. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 

CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
16.03.2017 

44 BP 
469/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de şomaj 
pe anul 2015. (poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 CD + S 
 

 

45 BP 
470/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de şomaj 
pe anul 2015. (poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 CD + S 
 

 

  
  
  
  
  
  



 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 
 

L 
33/2017 

Proiect de lege privind aprobarea participării 
României ca membru asociat la Proiectul 
BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi 
transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-
OCDE, precum şi pentru completarea anexei 
nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 
parte. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea participării României ca membru asociat la 
Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi 
transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 

S - Adoptat pe 
03.04.2017 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere 

2 

PLx 
9/2017 

 
L 

50/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.76/2016 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei Generale de Protecţie Internă a 
Ministerului Afacerilor Interne. (poz. I-b-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
Generale de Protecţie Internă, ca structură specializată 
cu atribuții în domeniul securității naționale, în 
subordinea  Ministerului Afacerilor Interne, cu 
personalitate juridică, urmând a se desființa 
Departamentul de Informații și Protecție Internă. 

CD -  Adoptat pe 
14.03.2017 
S  -  ADMIN și APAR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
04.04.2017 

3 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.81/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-b-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

CD -  Adoptat pe 
07.03.2017 
S  -  Inv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
04.04.2017 

4 
PLx 

154/2017 
 

L 

Proiect de Lege privind ratificarea Acordului 
de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru 
politici de dezvoltare privind eficientizarea 

Ratificarea Acordului de împrumut (cel de-al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare privind 
eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică), 
în valoare de 500 milioane de euro. Măsurile de reformă 

CD -  Adoptat pe 
21.03.2017 
S -  BUG 

TDR: 
11.04.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
56/2017 finanţelor publice şi creşterea economică) 

dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti, la 20 decembrie 2016. (poz. I-a-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

asociate acestuia se referă, în principal, la 
îmbunătățirea administrării datoriei publice 
guvernamentale, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor 
publice și a managementului și performanțelor 
întreprinderilor de stat, precum și la îmbunătățirea 
pieței de energie și a pieței de capital, precum și a 
cadastrului. 

pt. raport 
 
 

5 

PLx 
460/2016 

 
L 

431/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea 
spaţiului maritim. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului normativ pentru amenajarea 
spaţiului maritim, urmărind promovarea creşterii 
durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a 
zonelor marine şi a utilizării durabile a resurselor 
marine. 

S - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD -  Adoptat pe 
04.04.2017 
 

 

6 

PLx 
122/2017 

 
L 

631/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale, pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.136 din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale, prorogarea termenului prevăzut la 
art.36 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

S  - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD - Adoptat pe 
04.04.2017  
 

 

7 

PLx  
133/2017 

 
L 

634/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul financiar-fiscal. (poz. I-a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, a Legii 
nr.207/2015, precum şi a altor acte normative specifice, 
în scopul reglementării unor măsuri financiar-fiscale, cu 
impact direct asupra flexibilizării mijloacelor de plată şi 
al îmbunătăţirii transparenţei bugetare. 

S - Adoptat pe 
13.02.2017 

CD -  Adoptat pe 
04.04.2017 
 

 

8 

PLx 
146/2017 

 
L 

9/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

Modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, urmărindu-se sprijinirea dezvoltării 
investițiilor, reducerea mecanismelor de dezvoltare 
necontrolată a localităților, precum și eliminarea 
disfuncționalităților existente la nivelul autorităților 

S  - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD - Adoptat pe 
04.04.2017  
 

 



 

Nr. 
crt 

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

(poz. I-a-37)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

administrației publice responsabile cu autorizarea 
construcțiilor. 

9 

PLx 
321/2016 

 
L 

581/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.49/2016 pentru 
modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a III-a - zone protejate. (poz. I-b-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - 
zone protejate, în vederea corelării acesteia cu legislația 
în domeniu și a creării unui cadru unitar a ariilor 
naturale protejate, la care să aibă acces în mod facil toți 
factorii interesați, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României și care derivă din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene și a 
evitării eventualelor sancțiuni de ordin financiar ca 
urmare a neîndeplinirii acestor obligații. 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 
S  - Adoptată pe 
20.03.2017 
 

La promulgare 
din data de 
29.03.2017 

10 

PLx 
461/2016 

 
L 

424/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.1 din Legea nr.490/2004 
privind stimularea financiară a personalului 
care gestionează fonduri comunitare.   
(poz. I-a-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004, 
introducând printre beneficiarii stimulării financiare 
personalul care gestionează fonduri comunitare şi 
personalul de specialitate care îndeplineşte efectiv 
atribuţii de gestionare a fondurilor alocate prin Fondul 
pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru 
Securitate Internă. 

S  - Adoptat pe 
11.04.2016 
CD - Adoptat pe 
28.03.2017 

La SG din data 
de 03.04.2017 

11 

PLx 
136/2017 

 
L 

644/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru 
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind 
unele măsuri în vederea implementării 
programului "Prima casă", precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale. (poz. I-a-36) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2009. Intervenţiile 
legislative vizează definirea noţiunii de locuinţă nouă în 
sensul programului „Prima casă”, introducerii unei 
garanţii diferenţiate la creditele destinate achiziţiei de 
locuinţe, al introducerii unei modificări cu privire la 
opţiunea finanţatorilor de a reutiliza plafonul de 50% 
din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul 
Programului. 

S  - Adoptată pe 
13.02.2017 
CD - Adoptată pe 
21.03.2017 
 

La promulgare 
din data de 
29.03.2017 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 
 ( la data de  7 aprilie 2017 ) 

 

I.  În perioada   3  – 7 aprilie 2017 
 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 42 rapoarte.  

Comisiile permanente au depus 23 avize. 

Cele 42 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

24    
18 

 
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:                     

11  
1  

29 
1  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 525 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 84 pentru raport 

suplimentar.                                                                                                                                                                                     
La comisii se află  33  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2017.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

       Comisiile parlamentare au întocmit  260  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 213 

 rapoarte suplimentare 34 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 13 

TOTAL     260 

 
 

 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
     

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

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  3 - 7 aprilie 2017 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
PLx.479/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României 
prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-
2014 – raport comun cu comisia pentru afaceri europene 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare 
(199/R din 04.04.2017) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.48/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de respingere 
(192/R din 03.04.2017) 

2 

 
Plx.323/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 
din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ – raport 
comun cu comisia pentru muncă

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de respingere 

(194/R din 03.04.2017) 

3 

 
Plx.199/2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul 

fondurilor europene nerambursabile 

22 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.04.2017 
Raport de respingere 

(204/R din 05.04.2017) 

4 

 
Plx.353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

30 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.04.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(205/R din 05.04.2017) 



5 

 
PLx.575/2009 

Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate 
de construcţia infrastructurii de transport – raport comun cu comisia 
juridică 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
15.03.2017 

Raport de respingere 
(332/RS din 
05.04.2017) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.477/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 
siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.02.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(526/RS din 
05.04.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.48/2017 

Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor 
valorice 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
29.03.2017 

Raport de respingere 
(197/R din 04.04.2017) 

2 

 
Plx.722/2015 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

medic veterinar – raport comun cu comisia pentru sănătate 

137 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.03.2017 
Raport de respingere 

(73/RS din 04.04.2017) 

3 

 
 
PLx.165/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(203/R din 05.04.2017) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 



1 

 
 
PLx.117/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat – raport comun cu comisia pentru 
învățământ 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.02.2017 

Raport de adoptare 
(190/R din 03.04.2017) 

2 

 
PLx.146/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(144/RS din 
03.04.2017) 

3 

 
PLx.70/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema 

ţării şi sigiliul statului – raport comun cu comisia juridică 

39 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.02.2017 

Raport de respingere 
(198/R din 04.04.2017) 

4 

 
Plx.106/2017 

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – raport comun cu 
comisia pentru apărare 

25 parlam. 28.03.2017 
Raport de respingere 

(200/R din 04.04.2017) 

5 

 
Plx.131/2017 

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile – raport comun cu comisia 
pentru apărare 

5 parlam. 04.04.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(206/R din 05.04.2017) 

6 

 
 
Plx.108/2017 

Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii 
nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 
septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun cu comisia juridică 

28 parlam. 21.03.2017 
Raport de respingere 

(210/R din 05.04.2017) 

7 

 
Plx.852/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare – raport comun cu comisia juridică 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

21.03.2017 
Raport de respingere 

(325/RS din 
06.04.2017) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.518/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(67/RS din 03.04.2017) 



2 

 
PLx.12/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii – 
raport comun cu comisia pentru invățământ

Guvern  21.02.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(191/R din 03.04.2017) 

3 

 
PLx.48/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ – raport comun cu comisia pentru 
buget 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.06.2016 

Raport de respingere 
(192/R din 03.04.2017) 

4 

 
PLx.558/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 
pentru sănătate 

12 parlam. 
adoptat de 

Senat 
15.02.2017 

Raport de respingere 
(193/R din 03.04.2017) 

5 

 
Plx.323/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 
din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ – raport 
comun cu comisia pentru buget

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.06.2016 
Raport de respingere 

(194/R din 03.04.2017) 

6 

 
PLx.230/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(195/R din 03.04.2017) 

7 

 
PLx.35/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar 

26 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de respingere 
(196/R din 03.04.2017) 

8 

 
PLx.478/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului 
de gestionare a fondurilor structural şi de investiţii europene – raport 
comun cu comisia pentru afaceri europene

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare 
(201/R din 04.04.2017) 

9 

 
 
PLx.124/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile 
prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(212/R din 05.04.2017) 

10 

 
PLx.166/2017 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării 
pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei 
circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(213/R din 05.04.2017) 

 
 



VII. Comisia pentru sănătate şi familie 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.341/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(423/RS din 
03.04.2017) 

2 

 
Plx.340/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi complearea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

30 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de respingere 

(186/R din 03.04.2017) 

3 

 
PLx.458/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

24 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de respingere 
(187/R din 03.04.2017) 

4 

 
Plx.557/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de respingere 

(188/R din 03.04.2017) 

5 

 
PLx.558/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

12 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de respingere 
(193/R din 03.04.2017) 

6 

 
Plx.722/2015 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

medic veterinar – raport comun cu comisia pentru agricultură 

137 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de respingere 

(73/RS din 04.04.2017) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.66/2016/
2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia 
juridică 

Guvern  21.02.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(189/R din 03.04.2017) 



2 

 
 
PLx.117/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare 
(190/R din 03.04.2017) 

3 

 
Plx.32/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

32 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de respingere 

(337/RS1 din 
03.04.2017) 

4 

 
Plx.287/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(421/RS din 
03.04.2017) 

5 

 
Plx.257/2015 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 

din 2000 a educaţiei fizice şi sportului 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de respingere 

(351/RS1 din 
03.04.2017) 

6 

 
Plx.20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 
55 parlam. 28.03.2017 

Raport de respingere 
(123/RS din 
03.04.2017) 

7 

 
PLx.12/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii – 
raport comun cu comisia pentru muncă

Guvern  07.03.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(191/R din 03.04.2017) 

8 

 
PLx.588/2010
/2012 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 

Guvern 30.10.2012 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(554/RS2 din 
05.04.2017) 

9 

 
PLx.620/2009 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 
privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la 
distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de 
studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de respingere 
(68/RS din 05.04.2017) 

10 

 
Plx.150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 educaţiei naţionale 
59 parlam. 04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(211/R din 05.04.2017) 

 
 
 



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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.66/2016/
2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia pentru 
învățământ 

Guvern  14.03.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(189/R din 03.04.2017) 

2 

 
PLx.70/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema 
ţării şi sigiliul statului – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

39 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de respingere 
(198/R din 04.04.2017) 

3 

 
PLx.575/2009 

Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate 
de construcţia infrastructurii de transport – raport comun cu comisia 
pentru buget 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de respingere 
(332/RS din 
05.04.2017) 

4 

 
PLx.57/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea 

nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de respingere 
(207/R din 05.04.2017) 

5 

 
Plx.359/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.04.2017 
Raport de respingere 

(208/R din 05.04.2017) 

6 

 
PLx.333/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.301 şi art.308 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(209/R din 05.04.2017) 

7 

 
 
Plx.108/2017 

Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii 
nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 
septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

28 parlam. 04.04.2017 
Raport de respingere 

(210/R din 05.04.2017) 

8 

 
Plx.852/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.04.2017 
Raport de respingere 

(325/RS din 
06.04.2017) 

 
 
 



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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.106/2017 

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – raport comun cu 
comisia pentru administrație 

25 parlam. 21.03.2017 
Raport de respingere 

(200/R din 04.04.2017) 

2 

 
 
PLx.159/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare 
(202/R din 05.04.2017) 

3 

 
 

RAPORT COMUN privind Scrisoarea Președintelui României pentru 
aprobarea de către Parlament a înființării, pe teritoriul României a 
Detașamentului NATO de Contrainformații București  

Președinte 04.04.2017 
Raport de adoptare 

(13/RC din 05.04.2017) 

4 

 
Plx.131/2017 

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile – raport comun cu comisia 
pentru administrație 

5 parlam. 04.04.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(206/R din 05.04.2017) 

 
XI. Comisia pentru afaceri europene 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
PLx.479/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României 
prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-
2014 – raport comun cu comisia economică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.03.2017 

Raport de adoptare 
(199/R din 04.04.2017) 

2 

 
PLx.478/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului 
de gestionare a fondurilor structural şi de investiţii europene – raport 
comun cu comisia pentru muncă

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.03.2017 

Raport de adoptare 
(201/R din 04.04.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Dacă veţi întreba orice om de afaceri din România care a fost coşmarul său cel mai mare din ultimii doi ani, acesta vă 
va răspunde, fără să se gândească prea mult, că este vorba despre „Formularul 088”.    
 Ştim cu toţii ce a determinat creşterea excesivă a birocraţiei în obţinerea dreptului întreprinzătorului de a se înregistra 
în scopuri de TVA. Este vorba despre frauda fiscală foarte mare, încă prezentă în zona TVA-ului şi locul de frunte pe care îl 
ocupă România între ţările cu cea mai mică rată de cuprindere pe această componentă de impunere. Cu toate acestea, noile 
reglementări din noul Cod fiscal şi din noul Cod de procedură fiscală au lovit mai puternic în agenţii economici oneşti, decât în 
marea evaziune, iar eficacitatea implementării formularului 088 s-a dus către zero. 

Astfel, din păcate, legiuitorul român, atunci când a legiferat acest proces birocratic, a ignorat cu totul jurisprudenţa 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care interzice expres refuzarea înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane 
impozabile, pentru motivul că aceasta nu poate justifica deţinerea de  resurse financiare, umane şi tehnice suficiente la 
momentul depunerii cererii de înregistrare.  

Tot mediul de afaceri a apreciat renunţarea la formularul 088 pe care a promis-o Guvernul Grindeanu. Cu toate 
acestea, eliminarea formularului 088, aşa cum a fost făcută de Guvernul PSD-ALDE a fost extrem de deficitară. Altfel spus, s-
a eliminat formularul, ca hârtie obligatorie, dar au rămas în vigoare exact normele care nemulţumeau cel mai mult pe 
întreprinzătorii români şi anume: menţinerea unor criterii netransparente şi condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, 
precum şi opacitatea totală a criteriilor după care organele fiscală pot retrage codul unic de TVA al unei persoane impozabile. 
Constantin Tănase ar fi spus, pe bună dreptate: „şi cu asta ce-am făcut?” 

Altfel spus, aşa cum este reglementată astăzi înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA se încalcă 
principiul constituţional al securităţii juridice: „pentru a respecta legea, ea trebuie cunoscută şi înţeleasă, iar pentru a fi 
înţeleasă, trebuie să fie suficient de precisă şi previzibilă, aşadar să ofere securitate juridică destinatarilor săi.” (Curtea 
Constituţională) 

Stimaţi colegi. În urmă cu aproape 2 săptămâni am înregistat, la Comisia pentru buget, un set de amendamente care să 
clarifice pe deplin înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA. Am făcut acest lucru pentru că în prezent, criteriile 
şi punctajul pe baza cărora se fac evaluările agenţilor economici şi sunt înregistraţi aceştia ca plătitori de TVA, precum şi 
anularea înregistrării ca plătitori de TVA se realizează total netransparent, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. nepublicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. Astfel, persoana impozabilă se află în imposibilitatea de a identifica acele situaţii care 
conduc la neînregistrarea în scopuri de TVA. Aşadar, eu propun ca înregistrarea în scopuri de TVA să fie aliniată la deciziile 
CJEU, iar retragerea codului de TVA să se facă exclusiv pe baza evaluării riscului fiscal – ale cărei criterii să fie aprobate prin 
HG, publicată în mod transparent, în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 Stimaţi colegi. Voi înţelege că vă doriţi cu adevărat binele mediului de afaceri din România dacă veţi susţine demersul 
meu şi veţi vota amendamentele depuse de mine la Codul fiscal. 

 
Deputat  

Bogdan Huțucă 
 

*** 
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Este România pregătită pentru liberalizarea pieței de gaze? 

 
În ultimele zile, în spațiul public au loc dezbateri ample pe tema liberalizării pieței gazelor, în contextul în care OUG 

64/2016 prevede liberalizarea prețului gazelor de la data de 01 aprilie 2017. 
ANRE susține încă de anul trecut, că liberalizarea pieței și pentru consumatorii casnici trebuia deja aplicată, dată fiind 

convergența dintre prețul gazelor din producția internă și prețul gazelor din import.  
Din păcate, Guvernul României nu a reușit până în acest moment să elaboreze un nou act normativ ce ar trebui să 

modifice legea energiei și gazelor, respectiv să identifice soluția pentru înlocuirea Ordonanței nr. 64 / 2016, punând în mare 
încurcătură Comisia pentru Industrii și Servicii din Parlamentul României, pusă în fața principalului obstacol, acela că după 
liberalizare, impactul asupra consumatorilor casnici va fi unul nefavorabil. 

Deși România este singura țară din Europa de Est care are o producție proprie de gaze naturale suficient de mare 
pentru o independență reală în acest sector energetic, anul 2016 ne-a adus în fața unei premiere nedorite pe piața de gaze 
românească: gazele naturale extrase din solul românesc au fost mai scumpe decât cele importate, și astfel pentru a menține un 
preț rezonabil al coșului consumat la gaz, am importat de la Federația Rusă, gaze care au atins o cotă de 25 % din consumul 
iernii. 

Motivul costului ridicat al gazelor românești, dincolo de scăderea prețului petrolului, de care se coreleaza și prețul 
gazelor, este lipsa investițiilor în ROMGAZ, producător român de gaze, unde statul este acționar majoritar și care a fost cel 
mai puternic lovit, producția sa scazând cu 26%, fiind sensibil egală cu cea a celuilalt producător intern – PETROM- OMV, în 
care statul este acționar minoritar. 

Oficialii Ministerului Energiei trebuie să vină cu o viziune strategică serioasă și rapidă, care să pună în valoare tradiția 
românească în explorarea și exploatarea gazului românesc. 

Investițiile în ROMGAZ trebuie realizate urgent dacă dorim ca Statul Român să conteze în politica gazelor naturale. 
Guvernul României are obligația de a elabora urgent noul act normativ care să identifice soluția pentru înlocuirea 

Ordonanței 64/2016. 
Doar astfel, România ar putea fi pregătită pentru ca liberalizarea pieței de gaze să nu îi afecteze pe români. 

 
Deputat 

Nicolae Neagu 
 

*** 
 
 

Declarație politică pe tema șomajului 
 

În România situația șomajului este o problemă de actualitate cu care ne confruntăm dintotdeauna. În urma unui sondaj 
transmis de Institutul Național de Statistică arată că  numărul șomerilor (în vârsta de 15-74 ani), din luna februarie 2017 a fost 
de 489.000 persoane, în creștere cu 1.000 de șomeri fata de ianuarie 2017. Problemele cele mai mari le regăsim în rândul 
tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani. La fiecare patru persoane, una e șomeră, semn că școala nu-i califică pentru ce are 
nevoie piața muncii. Problema pornește și de la faptul că angajatorii au o reținere de a angaja personal tânăr din cauza lipsei de 
experiență.  Efectele implicate de creșterea șomajului în general sunt multiple, însă, în cazul unei analize structurale a acestui 
fenomen, reiese că manifestările sale în rândul tinerilor pot avea urmări mult mai puternice, începând, de la simpla descurajare 
a tinerilor în căutarea unui loc de muncă și încărcarea bugetului de asigurări sociale de stat și mergând până la dispariția unor 
profesii, amploarea procesului de reconversie profesională, costurile cu reintegrarea în piața muncii, creșterea infracționalității 
etc. În general, nu trebuie omis faptul că, întrucât viața activă pe piața muncii a tinerilor o depășește pe cea a populației mature, 
integrarea lor  devine un aspect esențial, mai ales în situația în care se regăseşte Europa în ultimii ani, făcând referire aici la 
inversarea piramidei vârstelor și creșterea tensiunilor pe bugetele statelor membre. Pentru a scădea rata șomajului avem nevoie 
de investiții care sunt asociate cu crearea de locuri de muncă. 

 
Deputat 

Sorin Moldovan 
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 Întrebări 
 
 
 
 
Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturior 
  

Extinderea infrastructurii aeroportuare 
  

Domnule ministru, 
 Creşterea economică din ultimii ani, precum şi creşterea concurenţei în sectorul serviciilor de transport aerian au 
determinat salturi spectaculoase ale traficului de pasageri care au tranzitat prin aeroporturile româneşti. Astfel, potrivit datelor 
furnizate de Institutul Naţional de Statistică, traficul de călători a crescut în anul 2016 cu 23,5% la nivel naţional, până la 16,39 
milioane de pasageri, dintre care circa două treimi au tranzitat prin aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Salturi importante au 
înregistrat majoritatea aeroporturilor din ţară: Iaşi, Cluj, Timişoara, dar şi aeroporturi precum Suceava sau Bacău, pe care au 
început să opereze noi companii. Mai mult, intensificarea curselor de tipul „low cost” conduc către prognoze de trafic 
aeroportuar care vor depăşi 19 milioane de pasageri, în anul 2017, adică o creştere cu 12%-15%, estimări care-şi menţin 
optimismul şi pentru anii următori. 
 Aceste evoluţii sunt îmbucurătoare în măsura în care infrastructura aeroportuară şi personalul aferent ar urma acelaşi 
trend, aceleaşi evoluţii şi s-ar dezvolta cu aceeaşi viteză. Din păcate, majoritatea aeroporturilor din ţară trag un real semnal de 
alarmă real cu privire la faptul că această evoluţie a numărului de pasageri le-au adus la testarea limitei maxime de trafic, 
motiv pentru care se impune, de urgenţă, demararea unor lucrări de investiţii care să conducă la modernizări şi extinderi ale 
infrastructurii aeroportuare. Nu cred că trebuie să vă amintesc că fluxurile mari de trafic aduc cu ele şi provocări importante cu 
privire la siguranţa transportului de călători pe cale aeriană: controlul poliţiei de frontieră, controlul antitero, pregătirea şi 
evaluarea aeronavelor înainte şi după decolare şi aşa mai departe. 
 Faţă de această reală oportunitate care se conturează pentru sectorul de transporturi aerian, vă rog, domnule ministru, 
să aduceţi următoarele clarificări: 

- care este planul investiţional pe care vi-l asumaţi pentru anul 2017 în scopul modernizării şi creşterii capacităţii 
infrastructurilor aeroportuare din România? 

- care sunt aeroporturile pe care vă propuneţi să demaraţi construirea de terminale noi de călători în anul 2017? 
- în condiţiile în care aeroporturile din ţară au înregistrat cele mai rapide creşteri ale traficului de călători (în unele 

cazuri şi de peste 50% în anul 2016), în ce mod veţi stimula şi încuraja companiile de transport să opereze rute 
interne/externe după aeroporturile secundare? 

- în condiţiile în care compania naţională de transport aerian TAROM se adânceşte într-o pierdere de competitivitate, vă 
rog să precizaţi care vor fi direcţiile strategice de schimbare a abordării de management care să conducă atât la înoirea 
parcului de aeronave, cât şi la creşterea competitivităţii prin calitatea serviciilor/preţ în raport cu ofertele celorlalte 
companii aeriene? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 
 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 
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Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Informaţii privind şcolile din mediul rural cu predare în sistem simultan 
 

Domnule ministru, 
 Evoluţiile demografice din ultimii douăzeci şi şapte de ani au condus la transformări sistemice ale sistemului 

de învăţământ din România, cu implicaţii directe asupra numărului de elevi care sunt şcolarizaţi în fiecare an, numărul de 
clase, de norme didactice, precum şi alternativa nedorită a predării în sistem simultan. După cum foarte bine cunoaşteţi, clasele 
cu predare simultană sunt o caracteristică preponderentă a sistemului de învăţământ din mediul rural, iar eficacitatea acestui 
sistem de predare este extrem de redusă. Nu întâmplător, performanţele elevilor din sistemul de predare simultan sunt cele mai 
scăzute, iar dorinţa cadrelor didactice de a se titulariza la astfel de catedre este tot mai mică. 
 În urmă cu puţin timp am demarat un amplu proces de modificări şi completări legislative care să contribuie atât la 
creşterea eficienţei, eficacităţii şi performanţelor elevilor din mediul rural, cât şi la stimularea cadrelor didactice de a se 
titulariza pe posturi didactice în mediul rural. În acest sens, pentru o foarte bună fundamentare a propunerilor legislative pe 
care intenţionez să le elaborez şi să le supun spre dezbatere şi adoptare Parlamentului României, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele informaţii: 

- în condiţiile în care aţi declarat public faptul că aţi demarat elaborarea unei noi legi a educaţiei naţionale, pe care doriţi 
să o implementaţi începând cu anul şcolar 2018/2019, vă rog să exprimaţi viziunea dumneavoastră cu privire la 
eficacitatea extrem de scăzută a predării în clase de tip simultan. 

- vă rog să precizaţi care este numărul de elevi înmatriculaţi şi numărul de clase simultan care funcţionează în anul 
şcolar 2017-2018 în mediul rural. 

- vă rog să precizaţi care este numărul de elevi provenind din învăţământul cu predare simultană care ajung să finalizeze 
studiile obligatorii. 

- vă rog să transmiteţi informaţii privind cohortele de elevi care vor intra în sistemul de învăţământ primar cu predare 
simultană în următorii doi ani, pe baza evaluărilor şi analizelor pe care le are sau ar trebui să le aibă Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

- vă rog să precizaţi care este numărul de cadre didactice care îşi constituie normele didactice la mai multe şcoli, din 
aceeaşi localitate sau din localităţi diferite şi care sunt nevoite să se deplaseze/penduleze zilnic între mai multe şcoli. 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Claudiu-Vasile Răcuci 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Anularea zborurilor de pe aeroportul Iași izolează județul și mai mult 
 
Domnule ministru, 
De curând, compania Tarom a anulat mai multe zboruri interne și externe de pe aeroportul din Iaşi, cauza declarată 

oficial fiind flota din ce în ce mai redusă și învechită. Grav este că, în spațiul public, au apărut deja informații conform cărora 
este doar începutul deciziilor Tarom de reducere a zborurilor între Iași, Cluj și Timișoara, dar și alte destinații.  

Pentru Moldova, acest lucru are un mare impact negativ. În lipsa unei autostrăzi, introducerea zborurilor către Cluj, 
Timișoara și alte destinații externe a fost, după mult timp, o soluție salvatoare pentru parcurgerea distanțelor mari între 
principalele zone ale țării. Astfel, investitorii și mediul de afaceri aveau tot mai multe motive pentru care să își îndrepte atenția 
și către regiunea noastră. Acum, suntem în aceeași situație ca în urmă cu 3-4 ani. 

În acest context, vă solicităm  să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Care sunt motivele reale pentru care Taromul a luat decizia anulării și reducerii frecvenței zborurilor de la Iași? 
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 Dacă unul dintre motivele anulării zborurilor îl reprezintă lipsa aeronavelor, care a fost planul de investiții din 
ultimii 5 ani, atât pentru achiziția de noi aeronave, cât și pentru întreținerea celor existente? 

 Care este situația contractelor de externalizare a serviciilor de reparații și întreținere? 
 De ce Tarom nu reușește să opereze cu tarife cel puțin la fel de competitive precum celelalte companii, astfel încât 

să-și păstreze călătorii? 
 Ce se va întâmpla cu piloții, echipajele de bord și tehnicienii care operau pe cursele anulate? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Augustin Jianu,  

ministrul Comunicațiilor și Societății Informaţionale 
 

Stadiul aplicării prevederilor Directivei UE 2016/1148 privind măsurile  
pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune 

 
Domnule ministru, 
Conform Directivei UE 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului, din 6 iulie 2016, statele membre trebuie să 

adopte și să publice, până la 9 mai 2018, actele legislative și administrative pentru a se conforma prevederilor Directivei. Deși 
pare că este suficient timp până la termenul stabilit, implementarea tuturor prevederilor europene necesită foarte mult de lucru, 
atât în plan juridic, cât și economic și tehnic. În același timp, operatorii de date trebuie să adopte noi politici interne și să pună 
în aplicare mai multe măsuri prin care să respecte principiul protecției datelor. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 În ce stadiu se află elaborarea strategiei naționale privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice? 
 Care sunt măsurile prin care operatorii vor fi conștientizați și motivați să implementeze noile prevederi legislative 

ce rezultă din Directiva europeană? 
 Având în vedere că la datele personale colectate trebuie să aibă acces doar angajații ce au prevăzută prelucrarea 

datelor în fișa postului, când va fi actualizată fișa pentru a corespunde noilor reglementări? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Tudorel ANDREI, preşedintele  Institutului Naţional de Statistică 

 
Exportul de material lemnos în România 

 
 Domnule preşedinte, 
 Dreptul fiecărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic este recunoscut prin Constituţia României. Asistăm 
însă în ultimii ani, la distrugerea sistematică a pădurilor atât pentru consumul propriu, cât și pentru exportul de material 
lemnos, cu efecte semnificative asupra factorilor de mediu si vieţii cetăţenilor (alunecări de teren, deşertificare etc.) 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să  îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
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- Care este volumul de lemn neprelucrat trimis din ţara noastră la export, anual, în ultimii zece ani ? Vă rugăm să ne 
trimiteţi datele tabelar în metri cubi şi procentual faţă de volumul total de lemn neprelucrat obţinut în România.  

- Care este volumul de lemn neprelucrat trimis din ţara noastră la export către ţări din Uniunea Europeană şi din afara 
Uniunii Europene, anual, în ultimii zece ani ? 

- Care este media preţului de vânzare pe piaţa internă a lemnului neprelucrat ? 
- Care este media preţului de vânzare pe piaţa externă a lemnului neprelucrat ? 

 Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Glad Varga 

 
*** 

 
 

 
Adresată doamnei Grațiela-Leocadia Gavrilescu,  

      viceprim-ministru, ministrul Mediului  
  

Programul pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului 
 
 Stimată doamnă ministru,  
 Poluarea face anual milioane de victime în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani, arată cel mai recent raport dat 
publicității de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). În Europa,  zeci de țări se confruntă în continuare cu probleme privind 
poluarea, în special cea a aerului. Mai mult, în cazul României există chiar o procedură de infringement deschisă de Comisia 
Europeană din cauza poluării excesive din Capitală și alte două orașe. 
 Una dintre măsurile cuprinse la capitolul ”Politici de mediu” al ”Programului de guvernare 2017-2020” este 
”Programul pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului”.  
 Pentru realizarea acestei măsuri, Guvernul își propune  dezvoltarea unui plan de conștientizare a necesității reducerii 
amprentei personale de carbon, prin resurse educaționale în parteneriat cu Ministerul Educației.  
 În acest sens, vă întreb, doamnă ministru, când va începe acest parteneriat în București și ce unități de învățământ vor 
fi incluse în program? 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Eugen Nicolăescu 

 
*** 
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 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Florin-Dorel Bodog, ministrul Sănătații 
De către: Viorica Chereches, deputat PNL 
Obiectul interpelării: vaccinarea - o prioritate pentru imunizarea copiilor  
 
 Ne aflăm într-un moment în care, pentru majoritatea politicienilor, interesele de ordin politic și economic sunt mai 
presus decât interesul țării și al cetățenilor săi. Într-un mod adesea prefăcut, ne batem cu pumnul în piept spunând că suntem 
interesați de cetățeanul român, de bunăstarea sa, de creșterea economică și dezvoltarea țării, de sănătatea și susținerea socială a 
românilor prin măsuri sănătoase și coerente. Venim cu proiecte care adesea ajung legi, ne mândrim cu lupte politice câștigate, 
dar toate acestea țin de orgolii, și asta în timp ce românul de rând, cel care ne-a trimis aici, stă și privește neputincios. Suntem 
o țară premiantă la teorie, dar repetentă la practică. Și asta se demonstrează și are efecte în teritoriu mai ales, zi de zi. Cu toate 
că mai sunt colegi parlamentari care au ridicat această problemă, vreau să atrag atenția asupra unui subiect extrem de sensibil, 
o problemă care necesită urgentă rezolvare: lipsa vaccinurilor din schema de imunizare obligatorie.  
 Pe lângă studiul devenit deja celebru, al epidemiologilor europeni, care relevă că România are cea mai scăzută rată a 
vaccinării din 190 de țări, fapt care nu ne onorează, în calitate de medic, cu o carieră de aproape 40 de ani, preocupat de 
sănătatea concetățenilor și a copiilor lor, care reprezintă viitorul României, atrag atenția asupra acestui fenomen îngrijorător. 
Avem o schemă de vaccinare obligatorie, dar nu suntem în stare să asigurăm dozele necesare de vaccin. Avem norme extrem 
de discutabile de reglementare ale vaccinării, ne luptăm și cu mișcarea anti-vaccinare care a luat amploare, din nefericire, în 
ultimii ani în țara noastră și cu toate acestea nu suntem în stare să aprovizionăm la timp cu doze atât de necesare pentru 
sănătatea și siguranța copiilor noștri.  
 Sunt abordată periodic de părinți din Baia Mare și alte localități din Maramureș, de medici de familie și pediatrii care 
mă întreabă cât va mai persista această situație? De ce dacă e obligatorie vaccinarea, nu sunt vaccinuri? De ce în alte țări se 
poate, dar în România nu? Mii de părinți întreabă disperați, în mediul online, de unde și cum pot să își procure vaccinuri atât 
de importante pentru siguranța copiilor lor. Unii, care își permit din punct de vedere financiar, își comandă vaccinurile prin 
intermediul farmaciilor și clinicilor private. Alții, care vor să respecte schema de vaccinare obligatorie, dar nu au posibilități 
materiale, așteaptă neputincioși să ajungă dozele la medicii de familie. Mai mult, România trece printr-o epidemie de rujeolă, 
ne mor copiii, suntem arătați cu degetul de alte state europene și noi, cei care ar trebui să ne asigurăm de bunul mers al 
lucrurilor în țara asta, ce facem? Dăm vina unii pe alții, pe Ministerul sănătății, Ministerul pe producător și producătorul pe 
sistemul bolnav care conduce această țară. Suntem dornici să rezolvăm această problemă, dar nu suntem dispuși să luăm taurul 
de coarne și în loc să căutăm vinovați, să găsim soluții pentru a asigura vaccinurile necesare pentru copiii României.  
 Un alt aspect și mai îngrijorător, care, pe mine personal, m-a pus să mă întreb serios dacă suntem sănătoși mintal, noi 
cei din Parlamentul României: din cauza lipsei de vaccinuri, schema națională de imunizare a fost modificată, fapt care ar 
putea duce pe viitor la îmbolnăviri care puteau fi evitate. Este strigător la cer! Lipsește vaccinul Hepatic B, care este vital să fie 
administrat bebelușilor în primele 24 de ore de viață. Cine și cum a putut crede că este în regulă să elimine acest vaccin din 
schema obligatorie doar pentru că nu suntem în stare să îl procurăm pentru cetățenii acestei țări?! Cine sunt aceia care au putut 
permite să fie modificată această schemă, cu nonșalanță, ca și cum efectele acestei decizii ar fi neglijabile?! Ne jucăm nu doar 
cu sănătatea copiilor noștri, dar și cu viitorul lor și al României. Și nimeni nu ne trage la răspundere, prea ocupați fiind să 
întreținem spectacolul grotesc al luptei pentru putere, într-o țară unde se moare pe capete din cauza lipsei unor banale, dar atât 
de vitale vaccinuri.  
 Alte vaccinuri importante pentru imunizarea copiilor lipsesc cu desăvârșire. În loc să facem un efort și să obținem 
aceste vaccinuri, indiferent de cost, stăm și refacem schema de vaccinare. Ce vom face peste un an, doi sau trei? Vom elimina 
total vaccinarea obligatorie?! La nivelul ministerului sănătăți au fost demarate campanii naționale de informare și 
conștientizare asupra importanței vaccinării, însă în realitate nu lipsa informării este problema, ci lipsa vaccinurilor. Cum să 
vaccinăm copiii, dacă nu avem vaccinuri? În acest moment, consider că problema cea mai stringentă pe lista noastră de 
priorități ar trebui să fie asigurarea vaccinurilor din schema de imunizare obligatorie. În caz contrar, suntem direct răspunzători 
pentru tragediile care vor avea loc în cazul nou născuților și al copiilor care nefiind vaccinați se vor îmbolnăvi sau, și mai grav, 
vor muri. 
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In acest sens vă solicit domnule ministru să luați act de această problemă, să primim în cel mai scurt timp un răspuns extrem 
de scurt și la obiect la întrebarea: ce avem de făcut pentru a asigura vaccinurile obligatorii, în cel mai scurt timp, pe întreg 
teritoriul țării.  
 Menționez că solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 

Către: domnul Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Din partea : domnului Robert Sighiartău, deputat PNL 
Obiectul interpelării: Informatizarea APIA, o necesitate și o urgență 
 

Domnule ministru, 
Suntem la mai bine de 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană și pe lângă faptul că aproape an de an absorbția 

fondurilor a fost sub nivelul pe care ni l-am propus, nu am reușit nici să implementăm sisteme performante pentru a accesa 
banii europeni în afara proiectelor europene și aici mă refer la subvențiile din agricultură.   

Agenția pentru Investiții în Agricultură este una din instituțiile de bază din domeniu, una extrem de solicitată prin 
numărul mare de fermieri pe care îl are țara noastră. Anual se depun cereri pentru plata subvențiilor, iar sistemul de preluare a 
cererilor nu este nici astăzi satisfăcător. De performanță nu putem discuta. Nu de puține ori sistemul informatic care permite 
plata subvenţiei pe suprafaţă s-a blocat ducând la întârzieri grave ale viramentelor către fermieri. S-a ajuns în situaţia în care 
dacă problema nu se rezolva de pe o zi pe alta, Comisia Europeană nu putea plăti sumele pentru diverse scheme de sprijin 
decât după luni de zile. Astfel s-a ajuns ca cererile să fie prelucrate manual, lucrătorii APIA fiind obligați să lucreze nopțile, 
sâmbăta și duminica. Multă risipă de timp, bani, resurse umane. 

Întârzierile cu plata subvențiilor au dus la renunțarea de către unii fermieri să mai crească animale.  
Un alt aspect este legat de necorelarea datelor cu alte instituții partenere cum ar fi ANSVSA și nu în ultimul rând 

trebuie subliniată lipsa unui program între APIA și instituțiile de Evidență aPopulației, care ar permite o verificare mult mai 
atentă a persoanelor care se prezintă la agențiile județene și locale. De multe ori persoanele care fac cereri le fac în numele 
altor personae, lucru care duce la greșeli sau chiar fraude.  

Având în vedere cele preentate mai sus, vă rog să-mi comunicați: 
- ce măsuri aveți în vedere a lua, în regim de urgență,  pentru a impulsiona sectorul agricol, care este mult sub 

potențialul pe care îl avem ca țară?  
- aveți în vedere crearea unei baze de date comune între APIA și alte instituții partenere (ANSVSA, Inastituțiile de 

Evidența Populației)? 
- ce măsuri aveți în vedere pentru modernizarea sistemului informatics, pentru a ușura munca oamenilor și pentru a 

evita blocarea acestuia? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Florian – Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat PNL Antoneta Ioniţă 
Obiectul interpelării: elaborarea unui program național pentru demență 
 
 Stimate domnule ministru, 
 Trag astăzi atenţia tuturor asupra necesităţii elaborării unui program național de sănătate specific pentru demențe. 
Consider că problemele generate de această boală nu pot fi rezolvate fără un dialog cu autorităţile competente, prin crearea 
unui program național de sănătate care să ofere soluții concrete. Un astfel de program este necesar pentru: a asigura 
colaborarea între instituțiile responsabile pentru calitatea și diversitatea serviciilor de diagnostic, tratament și îngrijire a 
persoanelor cu demență, a identifica nevoile reale pe care le implică îngrijirea, a coordona activitatea instituțiilor responsabile 
de implementarea programului, a asigura accesul la servicii, a asigura instruirea personalului. 
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 Până în prezent, la nivelul mentalității generale din România nu s-au produs modificări esențiale privind această boală, 
nu au fost demarate nici un fel de demersuri pentru organizarea de servicii, nu s-au conturat intenții, dar acum trebuie 
numaidecât ca şi statul român să se implice un program național pentru demență, şi nu doar sectorul privat şi ONG-urile. 
 Concret, obiectivul principal este acela de a continua demersurile ONG-urilor şi anume de a informa populația cu 
privire la existența acestei boli, de altfel foarte frecventă. Aproximativ 10% dintre persoanele peste 65 de ani suferă de 
demență Alzheimer, aceasta fiind principala cauza de morbiditate și mortalitate la vârstnici. Este necesar să se recunoască 
acest lucru, faptul că și în România demența reprezenta o problemă medicală importantă, așa cum este deja considerată în toate 
țările europene, și simplul fapt că la noi în țară imensa majoritate a bolnavilor nu era diagnosticată și că nu exista nici un fel de 
serviciu adaptat nevoilor specifice ale acestor oameni nu însemna că situația nu era reală sau că mai putea fi mult timp 
ignorată. 
 Problemele extrem de dificile pe care le presupune îngrijirea pe care familia trebuie să o asigure acestor persoane 
pentru perioade lungi, de cel puțin 8-10 ani, trebuie să preocupe şi statul român.  
 Din aceste considerente, domnule ministru, este necesară conceperea şi punerea în aplicare a unor măsuri care au drept 
principal obiectiv recunoașterea demenței ca problemă de sănătate publică în România și în consecință elaborarea unui 
program național pentru demență. Considerăm că numai o strategie națională coerentă va permite abordarea holistică a 
problemelor medicale și a celor sociale, financiare, personale, etice pentru cele peste 1,5 milioane de persoane afectate direct 
sau indirect de această suferință. Împreună putem găsi soluții practice și realiste care să țină cont de dificultățile economice 
actuale, dar care să schimbe în mod radical situația persoanelor suferinde de demență și a familiilor lor.  
 Solicit răspunsul în scris. 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat PNL Adriana Săftoiu 
Obiectul interpelării: Respectarea dreptului la educație a persoanelor cu dizabilități senzoriale 
 
 Vă semnalez un caz de discriminare al unei eleve cu dizabiliăți senzoriale, respectiv nevăzătoare. Este vorba despre 
Ecaterina Zgubea, elevă în clasa a XIII-a, seral, la liceul Tehnologic din Alexandria și care urmează să susțină examenul de 
Bacalaureat în sesiunea din vara acestui an, 2017. Ecaterina dorește să susțină examenul la literatura română și geografie 
folosind un laptop adecvat nevoilor ei. De aici începe traseul birocratic care scoate în evidență o legislație greoaie si 
discriminatorie. 
 Conform procedurii din Legea 448/2006, elevul trebuie să meargă la Direcția de sănătate publică- sănătate școlară, 
care în baza diagnosticului, îi va înmâna o adeverință cu posibilitățile pe care elevul le are: timp prelungit, profesor de sprijin 
sau tehnologie asistivă. Cu această adeverință, elevul merge la Inspectoratul județean care va lua decizia finală. 
 Aceasta este o situație tipică de discriminare și de bariere administrative din sistem pe care persoana cu dizabilități, în 
general, trebuie să le gestioneze permanent. Este usor de imaginat ca medicul de la Direcția de sănătate publică Alexandria îi 
va fi greu să înțeleagă de ce Ecaterina, nevăzătoare fiind, îi trebuie un laptop! Elementul important e că acest laptop are un 
software – jaws- care citeşte nevăzătorilor din toată lumea ceea ce este scris pe ecran. 
 Ecaterina Zgubea a trecut prin aceste etape și i-a fost adus la cunoștință că nu poate folosi laptopul fiind suspectată de 
tentativă de fraudă!!!  
 Deși laptopul poate fi inspectat înainte de examen, deși există modalități tehnice prin care școala se asigură că elevul 
nevăzător nu face apel la fișiere din care să extragă informația pentru susținerea examenului, suntem în situația de a refuza un 
drept despre care Legea 448 vorbește: respectiv de a asculta persoana cu dizabilități și de a lua măsuri active de promovare și 
de dezvoltare a competențelor lor, inclusiv pe partea de tehnologie despre care Legea 448 vorbeste. 
 În Convenția ONU a drepturilor persoanelor cu dizabilități, capitolul 24, punctul c vorbește depre adaptarea rezonabilă 
la nevoile individuale, punctele d și e sunt de asemenea relevante, precum și paragraful 3a, b, e. Este important de reținut că 
România a ratificat Convenția în urmă cu 5 ani însă nu există un plan de implementare la nivel național, de realizare 
progresivă. 
 Din păcate, lipsa de deschidere a Ministerului Educației de a corela legislația actuală cu prevederile Convenției ONU 
se reflectă într-un răspuns din 2013, adresat Liceului Tehnologic special nr. 3 București, referitor la obligativitatea examenului 
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scris pentru surzi, dar care este valabil și pentru nevăzători din moment ce spun că orice alt semn este considerat tentativă de 
fraudă, respectiv faptul că lucrarea vine scrisă de la un laptop poate fi considerat semn distinctiv. Vă atașez, spre 
exemplificare, o copie după documentul amintit. 
 Și cu toate acestea, există situații în care unii elevi nevăzători din București care au absolvit şcoala de masă au reușit în 
anii trecuți să folosească laptopul datorită faptului că liceele lor au înțeles că este dreptul lor fundamental de acces la examen. 
 Având în vedere toate aceste aspecte, am să vă rog să îmi comunicați ce măsuri întreprinde Ministerul Educației ca 
acestor persoane să li se respecte drepturile de a suține examenele prin adaptarea rezonabilă la nevoile lor individuale.  
 În mod concret, supun atenției cazul Ecaterinei Zgubea sperând că veți lua toate măsurile necesare ca să i se respecte 
dreptul de a susține examenul de Bacalaureat folosind metode acceptate de Convenția ONU din 2012. 
 În speranța unui răspuns pozitiv pentru a îmbunătăți legislația în vigoare, vă stau la dispoziție pentru a găsi împreună 
cele mai bune și rapide metode de a pune în practică prevederile Convenției ONU în acest domeniu. 

Aştept răspuns în scris. 
 

*** 
 

 
 
Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat PNL Adriana Săftoiu 
Obiectul interpelării: politici educaționale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu dizabilități 
 
 Stimate domnule ministru, 
  În urma întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale în domeniul protecției 
drepturilor copiilor cu dizabilități, am constatat nenumărate situații care încalcă accesul acestor copii la educație si la un 
tratament nediscriminatoriu. 
  Potrivit datelor oficiale ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, ponderea medie a 
copiilor cu dizabilităţi şcolarizaţi pe ciclurile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din învăţământul de masă 
este de doar 36%. 61% dintre ei figurează ca fiind înscriși în învăţământul special şi 3% sunt şcolarizaţi la domiciliu.  
  Pentru asigurarea accesului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi, sunt necesare activităţi de informare încă din şcoală, 
atât prin expunerea copiilor la un mediu de învăţare incluziv, cât şi prin comunicarea de informaţii privind accesul egal şi 
nediscriminarea în educaţie a copiilor cu cerinţe educaţionale special. De asemenea, părinţii tuturor copiilor – atât cei cu 
cerinţe educaţionale speciale, cât şi cei cu copii fără cerinţe educaţionale speciale – ar trebui să participe la întâlniri periodice 
cu reprezentanţii şcolilor (învăţători, diriginţi, profesori itineranţi), astfel încât să se creeze un mediu de comunicare potrivit 
asupra importanţei integrării copilului cu dizabilităţi în învăţământul de masă.  
 Având în vedere cele de mai sus, doresc să cunosc dacă Ministerul Educației dezvoltă politici educaționale bine 
definite care să încurajeze crearea unei atitudini favorabile copiilor cu dizabilități atât din partea cadrelor didactice, cât și din 
partea elevilor și părinților.  
 În acest sens, aș dori să primesc răspuns la următoarele întrebări:   

1. Câte ore are modulul de psiho-pedagogie pe nivelul 1 (gimnazial) și 2 (liceal)? 
2. Câte ore sunt alocate nediscriminării și diversității? 
3. Care este ritmicitatea acestor ore de psiho-pedagogie în cazul formării permanente a profesorilor și dacă conțin ore 

(câte) de educație despre nediscriminare și diversitate? 
4. Câte ore sunt dedicate, în cadrul modului de dirigenție (defalcat pe ciclu gimnazial și liceal), educației în 

nediscriminare și diversitate? 
5. Câte ore sunt dedicate, în cadrul modului de educație civică (defalcat pe ciclu gimnazial și liceal), educației în 

nediscriminare și diversitate? 
 Solicit răspuns oral și în scris.  
  

*** 
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Adresată: domnului Toma-Florin Petcu, ministrul Energiei  
De către:  domnul Deputat Nicolae Neagu, Partidul Național Liberal 
Subiectul interpelării: Liberalizarea pieței de gaze 
 

Stimate domnule ministru, 
În ultimele zile, în spațiul public au loc dezbateri ample pe tema liberalizării pieței gazelor, în contextul în care OUG. 

64/2016 prevede liberalizarea prețului gazelor de la 01 aprilie 2017. 
ANRE susține încă de anul trecut, că liberalizarea pieței și pentru consumatorii casnici trebuia deja aplicată, dată fiind 

convergența dintre prețul gazelor din producția internă și prețul gazelor din import.  
Parlamentul României – Comisia pentru Industrii și Servicii nu a reușit o armonizare a legislației, principalul obstacol 

fiind acela că după liberalizare, impactul asupra consumatorilor casnici va fi unul nefavorabil.  
În acest context, vă rog să precizați dacă Ministerul Energiei va elabora noul act normativ care ar trebui să modifice 

legea energiei și gazelor, respectiv, va identifica soluția pentru înlocuirea OUG. 64/2016. 
Totodată, vă rog să precizați dacă în acest an intenționați a crește investițiile ROMGAZ și TRANSGAZ, astfel încât 

capacitatea de furnizare cu gaze să crească în condițiile unui preț mai mic decât cel al gazelor din import. 
 Solicit răspunsul dumneavoastră oral și în scris. 
 

      *** 

 
 
Adresată: doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
De către: Sorin-Dan Moldovan, deputat PNL 
Obiectul interpelării: creșterea timpilor de așteptare la graniță 
 
 Stimată doamnă ministru, 

Duminică, 2 aprilie, Poliția de Frontieră a anunțat că din 7 aprilie va intra în vigoare  Regulamentul de modificare 
a Codului Frontierelor Schengen, adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Europei care presupune prin art. (4) că ,,Statele 
membre sunt obligate să verifice în mod sistematic la intrare resortisanții țărilor terțe prin consultarea tuturor bazelor de date 
relevante. Ar trebui să se asigure faptul că aceste verificări sunt realizate în mod sistematic și la ieșire.,, Bazele de date în 
care se vor efectua verificări includ Sistemul de Informaţii Schengen (SIS),  baza de date a Interpolului privind documentele de 
călătorie furate şi pierdute (SLTD),  precum şi bazele de date naţionale. Aceste măsuri sunt binevenite pe de-o parte pentru 
siguranța cetățenilor Uninunii Europene, având în vedere atentatele din ultima perioadă dar pe de altă parte Ministerul 
Afacerilor Interne trebuie să coordoneze într-un mod cât mai organizat aceste schimbări pentru că altfel vor avea un efect 
negativ din punctul de vedere al timpului dacă nu este coordonat cum trebuie. Având în vedere apropierea Paştelui şi a sezonul 
estival, se prefigurează creşterea timpilor de aşteptare pentru efectuarea formalităţilor, în punctele de frontieră rutiere. 

Având în vedere aceste circumstanțe, vă rog să faceți următoarele precizări: 
1. Ce măsuri va lua Ministerul Afacerilor Interne pentru a nu se ajunge la cozi  

infernale în pragul sărbătorilor si în perioada estivală? 
2. Cum preconizați că va fi primită această modificare a Regulamentului de  

modificare a Codului Frontierelor Schengen de către cetățenii europeni? 
Vă solicit răspuns în scris la această problemă. 

*** 
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Adresată: domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei 
               doamnei  Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Justiției Sociale 
De către: Sorin-Dan Moldovan, deputat PNL 
Obiectul întrebării: rata șomajului în creștere 
 

În urma unui sondaj transmis de Institutul Național de Statistică arată că  numărul șomerilor (în vârsta de 15-74 ani), 
din luna februarie 2017 a fost de 489.000 persoane, în creștere cu 1.000 de șomeri fata de ianuarie 2017. Numărul 
absolvenților având la bază liceul este mai ridicat decât cei cu studii primare sau gimnaziale, fiind singura categorie de vârstă 
în care acest fenomen este prezent. Este de asemenea îngrijorător faptul ca în grupa de vârstă 40-49 de ani avem peste 100.000 
de șomeri cu cel mult 8 clase absolvite. În România  peste trei sferturi dintre șomerii din mediul rural sunt aproape analfabeți: 
peste 15% dintre ei sunt analfabeți, 20% dintre ei au clasele primare și 40% au reușit să facă școala generală. Șomerii de la sate 
reprezintă 60% din totalul celor aflați în evidențe, iar nivelul lor de pregătire scăzut face dificilă recalificarea în meserii cerute 
pe piața muncii. Pentru a scădea rata șomajului avem nevoie de investiții care sunt asociate cu crearea de locuri de muncă. 
Acestea ar trebui să fie dedicate atât tinerilor cât și persoanelor cu vârsta între 40-49 de ani, pentru că aceștia sunt într-o 
perioadă critică din punctul de vedere al locurilor de muncă.  

Vă adresez așadar următoarele întrebări: 
1. Ce factori au cauzat această creștere de la o lună la alta? 
2. Prin ce mecanisme se poate reduce șomajul, în momentul de față? 
3. Ce măsuri se pot lua pentru persoanele fără un loc  de muncă, în special pentru cele cu vârsta între 40-49 de ani? 
Vă solicit răspunsul în scris. 
      *** 
 
 
 

Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: Mara Mareș, deputat PNL 
Obiectul interpelării: studii în străinătate și echivalearea diplomelor 
 
 Stimate domnule ministru, 
 Numărul studenților din România a înregistrat scăderi considerabile în ultimii ani. 
 Astfel, dacă în anul universitar 2007-2008 erau înregistrați nu mai puțin de 907.353 studenți, numărul acestora a ajuns 
la 433.234 persoane în anul universitar 2013-2014 (http://www.mediafax.ro/social/situatie-dezastruoasa-in-privinta-
invatamantului-universitar-numarul-studentilor-a-scazut-cu-30-in-25-de-ani-15283012) 

 O serie de factori impactează acest număr la nivel național: scăderea natalității, abandonul școlar, concurența pe piața 
serviciilor de educație, inclusiv cu unități de învățământ din afară.  

 Așadar, în ultimii ani, tot mai mulți tineri români decid să urmeze studii în străinătate, mulți dintre aceștia fiind 
acceptați la studii încă din perioada liceului. De cele mai multe ori, atunci când aceștia se întorc în țară, întâmpină o serie de 
dificultăți la echivalarea diplomelor, au de parcurs un traseu administrativ anevoios și sunt nevoiți să cheltuie bani pe traduceri 
și legalizări. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi precizați: 
 Care este numărul studenților înregistrați în România în anul universitar 2016-2017? 
 Există la nivelul Ministerului pe care îl conduceți o monitorizare a situației studenților români în străinătate? Care este 

numărul curent al acestora și care este numărul absolvenților de studii în străinătate în perioada 2010-2017? 
 Există anumite cheltuieli pe care statul român trebuie să le susțină pentru un student în străinătate? 
 Care este numărul de diplome echivalate de statul român în perioada 2010-2017? 
 Există un estimat al sumei cheltuite de un absolvent de studii în străinătate pentru echivalarea diplomei în  România și 

a sumei cheltuite de statul român pentru realizarea acestui demers? 
 

*** 
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Adresată: domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanţelor Publice,  
De către: Sorin Dan Moldovan, deputat PNL 
Obiectul interpelării: finanțarea activităților de tineret  

 
 Stimate domnule ministru, 
 Potrivit art. 28 din legea 350/2006 - Legea tinerilor, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat 
activităţilor de tineret, iar acest fond se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de 
utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. În spațiul public dar și la nivel instituțional s-a pus problema dacă 
subiectele administrative ținute la respectarea acestei dispoziții legale constituie întradevăr capitole bugetare distincte, 
destinate a finanța activități de și pentru tineret. Nu de puține ori au fost semnalate nerespectări ale legislației amintite, cu 
consecința atacării bugetelor la instanțele de contencios administrativ.  
 În acest context, vă rog să faceți următoarele clarificări:  

1. Care este poziția Ministerului de Finanțe referitor la obligativitatea introducerii în bugetele județelor și cele de la 
nivelul municipiilor reședință de județ a capitolului bugetar destinat a finanța activități de și pentru tineret?  

2. În situația nerespectării art. 28 din Legea nr 350/2006, care este procedura-remediu prin care factorii interesați pot 
să oblige autoritățile să introducă în bugete capitolul destinat a finanța activități de și pentru tineret?  
 Solicit răspuns scris. 
 

*** 

 
 
Adresată: domnului Marius-Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului  
De către: Sorin Dan Moldovan, deputat PNL 
Obiectul interpelării: finanțarea activităților de tineret  
 
 Stimate domnule ministru, 
 Potrivit art. 28 din legea 350/2006 - Legea tinerilor, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat 
activităţilor de tineret, iar acest fond se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de 
utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. În spațiul public dar și la nivel instituțional s-a pus problema dacă 
subiectele administrative ținute la respectarea acestei dispoziții legale constituie întradevăr capitole bugetare distincte, 
destinate a finanța activități de și pentru tineret. Nu de puține ori au fost semnalate nerespectări ale legislației amintite, cu 
consecința atacării bugetelor la instanțele de contencios administrativ.  
 Domnule ministru, solicit să precizați clar următoarele aspecte:  

1. Câte cazuri de nerespectare a dispozițiilor art. 28 din legea 350/2006 au fost constatate din anul 2012 și până în prezent?  
2. Câte dintre cazurile de nerespectare a dispozițiilor art. 28 din legea 350/2006 constatate din anul 2012 și până în prezent 

au fost remediate și în ce mod (prin ce mecanisme sau proceduri)?  
3. Care este rolul prefectului în situația incidenței cazurilor de nerespectare a dispozițiilor art. 28 din legea 350/2006?  
4. Cum poate acționa Ministerul Tineretului și Sportului pentru a introduce capitolul bugetar destinat a finanța activități de 

și pentru tineret într-un buget aprobat în prealabil fără acest capitol? 
 Solicit răspuns scris. 

*** 
 




