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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 6 mai

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, marţi, 6 mai, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române (PL-x 169/2014) - lege ordinară
2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari"
(PL-x 238/2013/2014) - lege ordinară
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2014 privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 179/2014) - lege organică
4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003
pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România" (PL-x 119/2014) - lege ordinară
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea
unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu
privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
Electrice „Electrica"- S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz
Sud"-S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord"-S.A. Târgu-Mureş,
precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor
prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru
derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
„Electrica Moldova" - S.A. şi „Electrica Oltenia" - S.A. (PL-x 117/2014) - lege ordinară
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea
şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 86/2014) - lege ordinară
7. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 529/2013) - lege organică
Propunerea legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României, nr.51 din 29 iulie
1991 (Pl-x 115/2014) - lege organică, a fost adoptat tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final.
Au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea elaborării de rapoarte suplimentare, următoarele
proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice (PL-x 522/2013) - lege organică
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (Pl-x
456/2013) - lege ordinară
3. Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului (PL-x 576/2013) - lege ordinară
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Pl-x 32/2014) - lege ordinară
Plenul Camerei Deputaţilor a analizat, de asemenea, cererea Ministrului Justiţiei, însoţită de solicitarea
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat
Florin Aurelian Popescu, în dosarul nr.472/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi Raportul Comisiei
juridice de disciplină şi imunităţi însoţit de Proiectul de hotărâre privind această cerere.
Din lipsă de cvorum, votul final asupra actelor normative dezbătute a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 13 - 2014
săptămâna 5 - 9 mai 2014

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2014
(Situaţia cuprinde datele la 9 mai 2014)
Totalul iniţiativelor legislative

776

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

262

1) Dezbătute

188
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

133

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– la vot final

105
38
15
50
2
83

2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

599
142
439
11

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

7

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare
4) Desesizări

9
9
0
2

5) Retrase de iniţiatori

1

Cele 105 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
66 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
29 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
32 proiecte de legi
39 propuneri legislative

* În anul 2014 au fost promulgate 62 legi, dintre care 12 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2013.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa de marţi, 6 mai 2014

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

198
122

din care: - în dezbatere
- la vot final

76
8

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate
din care: - înaintate la Senat
- la promulgare
- respinse definitiv
- la vot final
Retrimise la comisii

6
1
1
0
0
7
4
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar
al Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară
a anului 2014
(situaţie la data de 9 mai 2014)

În şedinţa din data de 29 ianuarie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru cea prima sesiune ordinară a anului 2014, care cuprinde 116 de
proiecte de legi.
Dintre cele 116 de proiecte, 84 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs
diferite etape ale procesului legislativ:
Camera
Decizională

Total
proiecte

În procedură la CD

9

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

CD, Cameră
Decizională:

75

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

TOTAL
GENERAL:

84

CD, primă
Cameră
sesizată:

Adoptate / Respinse de CD
- transmise la Senat:
0
legi
în
curs
de
1
promulgare:
0
- legi promulgate:
- transmise la Senat:
- legi trimise la promulgare:
5
legi
în
curs
de
39
promulgare:
0
- respins definitiv:
- legi promulgate:
45

1
0
7
4
5
2
1
19
39

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2014
(situaţie la data de 12 mai 2014)

I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR

Nr.
crt

1

2

Nr. înreg.

PLx
457/2013
L
499/2013

PLx
117/2014
L
13/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege privind parteneriatul publici/sau extinderea unui bun ori a unor bunuri destinate S -Adoptat pe
privat. (poz. I-a-1)
prestării unui serviciu public şi/sau utilizarea unui 10.02.2014

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

serviciu public. Urmare a adoptării prezentului
proiect, se propune abrogarea Legii parteneriatului
public-privat nr.178/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.112/2013 privind
prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.116/2011
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la
vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice"Electrica" -S.A. şi pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri
pentru derularea procesului de privatizare a
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor
Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor
Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş,

Prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.116/2011
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea
unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" -S.A.

CD - OZ Plen
IND

i JUR

Observaţii
Raport depus pe
11.03.2014 de
adoptare a respingerii
cererii de reexaminare
(150/R /2014)

S - Adoptat pe
11.03.2014

CD - OZ Plen
ECON

Raport depus pe
03.04.2014 de
adoptare forma
prezentată de Senat
(223/R /2014)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
11.03.2014

Raport depus pe
30.04.2014 de
adoptare cu
amendamente admise
(263/R /2014)

precum şi asocietăţilor comerciale filiale de
distribuţie şi furnizare a energiei electrice,
precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4)
ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.114/2005 privind unele măsuri pentru
derularea şi finalizarea privatizării societăţilor
comerciale filiale de distribuţie i furnizare a
energiei electrice. (poz. I-a-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

3

PLx
119/2014
L
23/2014

Proiect de lege privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome
"Administraţia
Naţională
a
Drumurilor din România". (poz. I-a-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

4

5

PLx
238/2013
L
173/2013

PLx
508/2013

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România",
intervenţii legislative determinate.

CD - OZ Plen
TRSP

Proiect de lege privind înfiinţarea Fundaţiei Înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” a S - Adoptat pe
Secretariatului General al Guvernului, persoană
"Proiect Ferentari". (poz. I-a-33)
juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de 10.02.2014

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind invenţiile de serviciu.
(poz. I-b-13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

utilitate publică, prin derogare de la prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării
salariaţilor care prestează o muncă de creaţie în
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea
unei remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul
ca urmare a realizării unor invenţii.

2

CD - OZ Plen
DROM

i JUR

S - Adoptat pe
11.11.2013

CD - OZ Plen
IND

Raport depus pe
06.05.2014 de
adoptare cu
amendamente admise
(267/R /2014)

Raport depus pe
06.05.2014 de
adoptare cu
amendamente admise
(232/Rs /2014)

Nr.
crt

6

7

Nr. înreg.

PLx
114/2013

PLx
592/2010

Titlul proiectului de lege

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru
Modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.
modificarea şi completarea Legii audiovizualului 504/2002, în scopul adaptării sectorului audiovizual la CD - CULT
pt. raport
nr.504/2002. (poz. I-b-11)
evoluţia pieţei din acest domeniu şi la evoluţia

TDR: 17.09.2013

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

comportamentului operatorilor
activează pe această piaţă.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
(poz. I-b-29)

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

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

8

PLx
458/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare şi societăţile de administrare a
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de
capital. (poz. I-b-2)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

9

PLx
97/2013

Obiectul de reglementare

economici

care

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.),
prin transpunerea directivelor europene incidente în
domeniul valorilor mobiliare şi modificarea
subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de
capital.

S

-

S - Adoptat pe
14.10.2013

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - BUG
pt. raport

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului
nr.7/2013
privind
instituirea
19.03.2013
impozitului asupra veniturilor suplimentare Instituirea unui impozit asupra veniturilor
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor suplimentare obţinute de operatorii economici care
din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-30)
desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a CD - BUG şi
gazelor naturale.
- Caracter: ordinar
IND pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

3

TDR: 22.11.2010

TDR: 29.11.2012

TDR: 11.04.2013

Nr.
crt

10

11

Nr. înreg.

PLx
105/2013

PLx
16/2014
L
650/2013

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind subvenţionarea din
fonduri publice a serviciilor sociale acordate de
asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
(poz. I-b-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
25.03.2013

CD - BUG,
MUN şi JUR
pt. raport
comun

TDR: 18.04.2013

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
03.02.2014
privind Codul fiscal şi reglementarea unor Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
TDR: 20.02.2014
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiarmăsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28)
CD - BUG
fiscale.
- Caracter: ordinar
pt. raport

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

12

13

PLx
67/2014
L
12/2014

PLx
68/2014
L
15/2014

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru
modificarea unor acte normative. (poz. I-a-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi
adecvarea capitalului. (poz. I-a-22)

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

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

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

4

S - Adoptat pe
17.02.2014

CD - Retrimis
pe 01.04.2014
BUG
pt. raport
suplimentar

TDR: 08.04.2014

S - Adoptat pe
18.02.2014

CD - BUG şi
MUN
pt. raport

TDR: 04.03.2014

Nr.
crt

14

15

16

Nr. înreg.

PLx
337/2013
L
501/2013

PLx
73/2014
L
9/2014

PLx
524/2011

Titlul proiectului de lege
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-19)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
525/2011

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 Autorităţii de
Supraveghere Financiară prin OUG nr. 93/2012,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013.

Stadiul

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)

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 - BUG şi
JUR
pt. raport
înlocuitor

CD +S
BUG

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

pentru şomaj pe anul 2010.

5

Observaţii

S - Adoptat pe
25.10.2013

S - Adoptat pe
Proiect de lege privind administrarea creanţelor
18.02.2014
bugetare reprezentând comisionul datorat de
Administrarea creanţelor bugetare reprezentând CD - Retrimis
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă.
comisionul datorat de angajatori inspectoratelor
(poz. I-a-16)
pe 15.04.2014
teritoriale de muncă şi abrogarea textelor similare din
- Caracter: ordinar
BUG şi MUN
OUG 17/2011.
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
suplimentar
- Cameră decizională: CD

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

17

Obiectul de reglementare

TDR: 18.03.2014

TDR: 22.04.2014

TDR:19.10.2011

TDR:19.10.2011

Nr.
crt

18

Nr. înreg.

PLx
427/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)

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

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

19

PLx
428/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2011.
(poz. I-c-4)

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

Stadiul

Observaţii

CD +S
BUG

TDR:06.11.2012

CD +S
BUG

TDR:06.11.2012

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

20

PLx
413/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general Aprobarea contului general anual de execuţie a CD +S
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a BUG
contului general anual de execuţie a bugetului
şomaj pe anul 2011. (poz. I-c-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

21

PLx
414/2013

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general Aprobarea contului general anual de execuţie a CD +S
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a BUG
contului general anual de execuţie a bugetului
şomaj pe anul 2011. (poz. I-c-6)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

TDR:27.11.2013

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.

6

TDR:27.11.2013

Nr.
crt

22

Nr. înreg.

PLx
166/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează
Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012.
condiţiile de comercializare a produselor.
(poz. I-b-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

23

PLx
719/2010

Stadiul
S - Adoptat pe
21.05.2012

CD – IND
pt. raport

PLx
104/2013

TDR: 20.06.2012

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor
S - Adoptat pe
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
17.11.2010
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează
comercializare a produselor. (poz. I-b-27)
CD – IND
condiţiile de comercializare a produselor.
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

24

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere. (poz. I-b-38)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR: 23.12.2010
Reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere,
în sensul reglementării mai stricte a modalităţii de
ralizare a transportului rutier, contra cost, de mărfuri
în trafic naţional, cu vehicule rutiere a căror masă
totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi
3,5 tone, a transportului rutier contra cost de persoane
cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, destinate
prin construcţie şi echipate pentru transportul de
persoane, precum şi a transportului rutier contra cost
de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, în
scopul prevenirii unor evenimente rutiere cu
consecinţe extrem de grave.

7

S - Adoptat pe
25.03.2013

CD - Retrimis
pe 07.10.2013 –
TRSP pt. raport TDR: 25.03.2013
suplimentar

Nr.
crt

25

Nr. înreg.

PLx
661/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru
Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011.
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-19)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

26

27

28

29

PLx
656/2011

PLx
89/2014
L
8/2014

PLx
191/2014
L
17/2014

PLx
110/2014
L
531/2013

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

TDR: 13.02.2013

S - Respins
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
pe 14.11.2011
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
Crearea cadrului legal în vederea aplicării noilor
rutiere.(poz. I-b-37)
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere. CD – IND şi
- Procedură de urgenţă: nu
TRSP
- Iniţiator: Guvern
TDR: 08.12.2011
- Cameră decizională: CD
pt. raport
Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul Modul de desfăşurare a activităţilor economice , de S - Adoptat pe
24.10.2013
agricol. (poz. I-a-9)
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice,
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

aproduselor agicole proprii şi de exercitare a
comerţului cu aceste produse.

CD - IND şi
JUR pt. raport
S - Respins pe
08.04.2014

TDR: 13.03.2014

Legea viei şi vinului în sistemul organizării Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea
TDR: 30.04.2014
comune a pieţei vitivinicole. (poz. I-a-8)
originii, comercializarea şi controlul
produselor CD - IND şi
- Iniţiator: Guvern
vitivinicole, în acord cu normele europene.
AGRI pt. raport
comun
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
S - Respinsă pe
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
03.03.2014
Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind
privind circulaţia pe drumurile publice.
TDR: 20.03.2014
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul
(poz. I-a-13)
CD - TRSP şi
îmbunătăţirii
cadrului
legislativ
în
materie.
- Procedură de urgenţă: nu
JUR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD

8

Nr.
crt

Nr. înreg.

30

PLx
468/2012

31

PLx
580/2013

32

33

34

PLx
346/2013
L
303/2013

PLx
127/2014
L
115/2014

PLx
162/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Respins pe
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. Se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 30.10.2013
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune
(poz. I-b-22)
Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a
- Procedură de urgenţă: da
Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor CD - AGRI şi
- Iniţiator: Guvern
SAN pt. raport
statelor
membre privind suplimentele alimentare.
- Cameră decizională: CD
comun
S - Adoptat pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
10.12.2013
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. (poz. I-b 26)
Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul CD - AGRI şi
- Caracter: organic
silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: da
JUR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri
Adoptarea
aflate în subordinea acestuia. (poz. I-a-4)

S - Adoptat pe
17.02.2014

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD - AGRI
pt. raport
înlocuitor

Proiect de lege privind înfiinţarea Regiei
Autonome “Administraţia Canalului SiretBărăgan”. (poz. II- 13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

unor măsuri pentru reorganizarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum
şi a unor instituţii aflate în subordinea acestuia.

Înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia Canalului
Siret-Bărăgan”, constituită ca persaonă juridică de
drept public sub autoritatea departamentului pentru
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin
transferul din patrimoniul Administraţiei Naţionale
„Apele Române” a tuturor bunurilor aferente
obiectivului
de
investiţii
“Canalului
SiretBărăgan”,bunuri imobile proprietatea publică a
statului şi care va desfăşura activitate de interes public
naţional.

9

TDR: 29.11.2012

TDR: 30.12.2013

TDR: 12.03.2014

S - Adoptat pe
17.03.2014

CD – AGRI şi
ADMIN
pt. raport

S - Adoptat pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 01.04.2014
sancţionarea contravenţiilor silvice. (poz. II-11)
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
CD - AGRI şi
- Caracter: ordinar
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii
JUR
- Procedură de urgenţă: nu
cadrului normativ în materie.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport

- Cameră decizională: CD

Observaţii

TDR: 03.04.2014

TDR: 17.04.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.

35

PLx
502/2005

36

PLx
233/2013

Titlul proiectului de lege

37

38

39

PLx
186/2014
L
699/2013

Observaţii

TDR: 25.09.2012

TDR: 10.09.2013

turistice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.114/2013 privind
modificarea titularilor dreptului de administrare a
unor imobile aflate în domeniul public şi privat
al statului şi modificarea unor acte normative. Propunem reformularea titlului.
(poz. I-a-36)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
69/2014
L
698/2013

Stadiul

S - Respins pe
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
24.10.2005
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-39)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic CD - Retrimis
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea pe 18.09.2012 - Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
DROM
- Cameră decizională: CD
pt. raport
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, S - Adoptat pe
aprobarea Programului naţional de dezvoltare modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 17.06.2013
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,
locală. (poz. I-b-20)
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi CD - ADMIN
- Caracter: ordinar
în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
141/2014
L
18/2014

Obiectul de reglementare

S - Adoptat pe
25.03.2014

CD – ADMIN

TDR: 10.04.2014

şi APAR
pt. raport

Proiect de lege pentru modificarea Legii
Modificarea art.14 şi 15 din legea 540/2002 privind
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu S - Adoptat pe
18.02.2014
pensionarilor. (poz. I-a-14)
modificările şi completările ulterioare, în sensul

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

eficientizării procesului de recuperare a debitelor
stabilite în sarcina pensionarilor care au contractat
împrumuturi de la casele de ajutor reciproc.

CD - MUN
pt. raport

Modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar
Proiect de lege pentru modificarea Legii de pensii publice, cu modificările şi completările S - Adoptată pe
07.04.2014
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii ulterioare, în sensul egalizării vârstei standard de
pensionare pentru femei şi bărbaţi prin creşterea
publice. (poz. I-a-15)
CD - MUN
vârstei
de pensionare la femei de la 63 de ani la 65 de
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
ani.

10

TDR: 04.03.2014

TDR: 24.04.2014

Nr.
crt

40

Nr. înreg.

PLx
460/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul sanitar. (poz. I-b-24)

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea
medicală, cât şi la sursele, şi anume: crearea unui
cadru legal pentru responsabilizarea autorităţilor
administraţiei publice centrale şi implicit
a
reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi
coordonarea spitalelor publice.

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

41

PLx
377/2011

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

42

43

PLx
394/2013

PLx
96/2014
L
658/2013

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-b-34)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, vizând modificarea definiţiilor activităţilor
de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan
european şi internaţional, posibilitatea accesării
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare
fără personalitate juridică – cum ar fi centrele sau
laboratoarele înfiinţate în cadrul unor universităţi sau
institute naţionale, schimbarea procedurii de evaluare
a institutelor, de cercetare-dezvoltare, introducerea
unui mecanism de finanţare pe teri nivele.
Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare
arătându-se că modificarea 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 taxele judiciare de
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi
dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale
acordate părţilor pentru asigurarean unui proces
echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare
pentru
dezvoltarea
infrastucturii,
pregătirea
personalului din sistemul justiţiei etc.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - SAN
pt. raport

TDR: 29.11.2012

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - Retrimis
pe 27.03.2012 INV
pt. raport
suplimentar

TDR: 10.04.2012

S - Adoptat pe
21.10.2013

CD - JUR
pt. raport

TDR: 05.11.2013

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind
cazierul judiciar, republicată, cu completările S - Adoptat pe
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
(poz. I-a-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

ulterioare, în scopul transpunerii Deciziei-cadru
2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009
privind organizarea şi conţinutul schimbului de
informaţii extrase din cazierele judiciare între statele
membre.

11

24.10.2013

TDR: 17.03.2014

CD - JUR
pt. raport

Nr.
crt

44

Nr. înreg.

PLx
121/2014
L
22/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciară
S - Adoptat pe
internaţională în materie civilă şi comercială. Modificarea şi completarea Legii 189/2003 privind 11.03.2014
asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi
(poz. I-a-18)
comercială,
republicată, având în vederea evoluţia
- Caracter: ordinar
CD - JUR
reglementărilor
Uniunii Europene în acest domeniu.
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport

Observaţii

TDR: 03.04.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

45

PLx
131/2014
L
22/2014

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare
18.03.2014
nr.7/1996. (poz. II-3)
Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a
- Caracter: ordinar
CD – JUR şi
publicităţii imobiliare nr.7/1996.
- Procedură de urgenţă: nu
APAR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD

12

TDR: 03.04.2014

II. PROIECTE DE LEGI ADOPTATE / RESPINSE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

PLx
522/2010
L
509/2010

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul Reorganizarea unor instituţii în domeniu cercetării CD - Adoptat
ştiinţifice în domeniul cercetării ştiinţifice, stabilirea pe 15.04.2014
educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-20)
noilor atribuţii şi a regulamentului d organizarea şi
funcţionare a acestora.

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

2

PLx
281/2013
L
504/2013

- Iniţiator: Guvern
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României

3

4

L
14/2014

L
660/2011
PLx
521/2011

din organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
şi Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu S - Adoptat pe
11.02.2014
de
de un nou alineat, care să instituie posibilitatea, pentru cele
două Societăţi, de a constitui persoane juridice, cu sau CD - Adoptat pe
fără scop lucrativ, în ţară sau în străinătate, pentru 17.12.2013

Proiect de lege privind economia socială.
(poz. I-a-17)

desfăşurarea activităţii specifice.

- Iniţiator: Guvern

Domeniul economiei sociale, a cadrului general de
organizare şi funcţionare a întreprinderilor care
desfăşoară activităţi în aceste domeniu.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-21)

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării
acestui act normativ cu prevederile Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011.

- Iniţiator: Guvern

13

TDR: 06.06.2014

S - INV

Completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind

Proiect de lege pentru completarea art. 43
Legea nr.41/1994 privind organizarea
funcţionarea
Societăţii
Române
Radiodifuziune şi Societăţii Române
Televiziune. (poz. I-a-5)

Observaţii

S - ADMIN, EC,
MUN

Anunţat în sPlen, pt.
Anunţat în Plen, pt.
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii Legii
din data de 17.02.2014;
s-a depus sesizare de
neconstituţionalitate –
autor:Preşedintele
României pe data de
28.02.2014esizarstituţion
retuţiogii

Trimis pt. raport
suplimentar

CD S - INV

CD -

Trimis pt. raport
suplimentar

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

L
415/2011
PLx
1/2011

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.132/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor. (poz. I-a-25)

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor,
republicată cu modificările şi completările ulterioare
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor
CNCFPA.

- Iniţiator: Guvern

6

PLx
656/2013
L
135/2014

Stadiul

S - MUN şi INV

CD -

Proiect de Lege pentru completarea art.15 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare
în cadrul administraţiei publice centrale şi Completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a S - ADMIN
pentru modificarea unor acte normative.
Guvernului nr.96/2012.
CD - Adoptat
(poz. I-b-8)
pe 11.02.2013
- Procedură de urgenţă: da

Observaţii

Trimis pt. raport
suplimentar comun

Comisia sesizată în fond
a depus raportul favorabil

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

7

PLx
227/2013
L
222/2013

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.57/2013 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie. (poz. I-a-26)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

8

PLx
671/2013

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul
stabilirii, astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de
fundamentare, a unor măsuri pentru menţinerea
predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea
energiei electrice produsă de surse regenerabile de
energie.

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.369/2004 privind
aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile
ale răpirii international de copii, adoptată la
Haga la 25 octombrie 1980, la care România a Modificarea şi completarea Legii nr.369/2004.
aderat prin Legea nr.100/1992. (poz. I-b-15)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

14

S - Adoptat pe
10.02.2013

CD - Adoptat
pe 11.02.2013

Anunţat în Plen, pt.
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii Legii
din data de 17.02.2014;
s-a depus sesizare de
neconstituţionalitate –
autor:Preşedintele
României pe data de
28.02.2014nunţat

S - Adoptat pe
16.12.2013
La promulgare din data

CD - Adoptat pe de 28.04.2014
15.04.2014

Nr.
crt

9

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
98/2014
L
11/2014

Proiect de lege privind modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea
modului şi condiţiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului precum şi pentru stabilirea
altor măsuri. (poz. I-a-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

10

11

PLx
354/2013

PLx
97/2014
L
10/2014

Obiectul de reglementare

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, republicată.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-31)
Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare.

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

Stadiul

Observaţii

S
- Adoptat pe
24.10.2013

CD - Adoptat pe
15.04.2014

La promulgare din data
de 28.04.2014

S - Adoptat pe
02.10.2013

CD - Adoptat pe
15.04.2014

La promulgare din data
de 28.04.2014

Proiect de lege pentru modificarea şi
S
- Adoptat pe
completarea Legii nr.184/2001 privind
Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 24.10.2013
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, cu
(poz. I-a-31)
modificăreile şi completările ulterioare, pentru
La promulgare din data
- Caracter: ordinar
transpunerea Directivei 36/2005/CE şi a Directivei CD - Adoptat
de 28.04.2014
pe 15.04.2014
- Procedură de urgenţă: nu
2006/123/CE.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

12

PLx
126/2014
L
2/2014

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al
S
- Adoptat pe
art.56 din Legea nr.185/2013 privind
La promulgare din data
17.03.2014
Prorogarea
termenului
prevăzut
la
alin.(1)
al
art.56
din
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de
de 24.04.2014
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
publicitate.
mijloacelor de publicitate .
CD - Adoptat pe
(poz. I-a-32)
15.04.2014
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

15

Nr.
crt

13

Nr. înreg.

PLx
40/2014
L
673/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Propunere legislativă privind unele măsuri
referitoare la plăţile naţionale directe
S - Adoptat pe
11.02.2014
complementare în sectorul zootehnic.
Instituirea unor măsuri referitoare la plăţile naţionale
(poz. I-a-10)
Respins definitiv
directe complementare în sectorul zootehnic.
- Caracter: ordinar
CD - Respins pe
- Procedură de urgenţă: da
25.03.2014
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

14

L
26/2014
PLx
444/2013

Lege pentru ratificarea Convenţiei privind
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul
fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie
1988 şi a Protocolului de modificare a
Convenţiei privind asistenţa administrativă
reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la
27 mai 2010, semnate de partea română la 15
octombrie 2012. (poz. I-a-29)

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă
reciprocă în domeniul fiscal, şi a Protocolului de
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă
reciprocă în domeniul fiscal.

CD - Adoptată
pe 17.12.2013
S - Adoptată pe
17.02.2014

Legea nr. 13/2014

- Iniţiator: Guvern

15

PLx
500/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
S - Adoptată pe
Guvernului nr.92/2013 privind Programul de
11.11.2013
Aprobarea
Programului
de
Garantare
a
Creditelor
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici
pentri
întreprinderi
mici
şi
mijlocii,
concretizat
în
măsuri
şi mijlocii. (poz. I-b-3)
menite să îmbunătăţească accesul acestora la finanţare CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
şi,
implicit, să stimuleze mediul de afaceri.
pe 11.02.2013
- Procedură de urgenţă: da

Legea nr. 8/2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

16

PLx
383/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.85/2013 privind declanşarea
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu
Severin. (poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin,
operator strategic al economiei naţionale şi furnizor de
servicii publice locale, în scopul evitării încetării
activităţii acesteia şi al asigurării protecţiei juridice
necesare pentru siguranţa în exploatare, având în vedere
incapacitatea de plată în care se află această regie.

16

S - Adoptată pe
16.10.2013
Legea nr. 12/2014

CD - Adoptată
pe 04.02.2013

Nr.
crt

17

18

Nr. înreg.

L
697/2013
PLx
579/2013

PLx
507/2013

Titlul proiectului de lege
Lege privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan de către persoane fizice şi de
înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi
Reglementarea Pieţei Funciare. (poz. I-a-2)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a
Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat. (poz. I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

19

PLx
426/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor
măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor
angajamente convenite cu organismele
internationale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de
către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv,
cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai
statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul
Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu
domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-un stat care este parte la Acordul
privind Spaţiul Economic European (ASEE).

S - Adoptată pe
11.02.2014

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii ariei
beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o persoană
fizică autorizată sau întreprinzător titular al
întreprinderii individuale sau familiale, redefinirea
caracterului ocazional al activităţilor necalificate,
posibilitatea minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16
ani de a presta asemenea activităţi cu acordul părinţilor
sau reprezentanţilor legali, stabilirea de noi obligaţii în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru ambele
părţi.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele
internationale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.

17

Observaţii

Legea nr. 17/2014

CD - Adoptată
pe 18.02.2014

S - Adoptată pe
11.11.2013
Legea nr. 18/2014

CD - Adoptată
pe 11.02.2013

S - Adoptată pe
29.10.2013

CD - Adoptată
pe 25.02.2014

Legea nr. 25/2014

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

PLx
374/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri
pentru reorganizarea prin divizare partială a
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie, pentru modificarea unor acte
normative, precum şi pentru reglementarea
unor
măsuri
privind
activitatea
Departamentului pentru Energie. (poz. I-b-14)

Reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în industrie, prin divizare parţială şi
transmiterea unei părţi de patrimoniu către
Departamentul pentru Energie, modificarea unor acte
normative, precum şi reglementarea unor măsuri privind
activitatea Departamentului pentru Energie.

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

21

PLx
66/2014
L
651/2013

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
08.10.2013

CD - Adoptată
pe 25.02.2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
S - Adoptată pe
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea
17.02.2014
personalului plătit din fonduri publice în anul
Salarizarea personalului plătit din sectorul bugetar în
2014, precum şi alte măsuri în domeniul anul 2014.
cheltuielilor publice.
CD - Adoptată
(poz. I-a-7)
pe 25.02.2014

Legea nr. 26/2014

Legea nr. 28/2014

- Iniţiator: Guvern

22

PLx
657/2013
L
161/2014

Lege pentru ratificarea Acordului pentru
facilitarea de împrumut de tip preventiv între
Uniunea
Europeană,
în
calitate
de
Împrumutător şi România, în calitate de
Împrumutat şi Banca Naţională a României, în
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la
Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg
la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de
înţelegere între Uniunea Europeană şi
România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie
2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.
(poz. I-b-12)

Ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de
Împrumutător şi România, în calitate de Împrumutat şi
Banca Naţională a României.

CD - Adoptată
pe 18.02.2013
S - Adoptată pe
17.03.2014

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

18

Legea nr. 31/2014

Nr.
crt

23

Nr. înreg.

PLx
13/2014
L
160/2014

Titlul proiectului de lege

PLx
2/2014

Stadiul

Lege pentru ratificarea Tratatului privind
CD - Adoptată
comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 Reglementarea celor mai avansate standarde comune
pe 18.02.2013
aprilie 2013, şi semnat de România la New pentru reglementarea comerţului internaţional cu arme
convenţionale, prevenirea şi eradicarea traficului ilicit
York, la 3 iunie 2013. (poz. I-b-17)
cu
arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora S - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

24

Obiectul de reglementare

Lege pentru ratificarea Memorandumului de
Inţelegere dintre Guvernul României şi
Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului
Europei în domeniul criminalităţii informatice
din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia,
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013
Proiect
de
Lege
pentru
ratificarea
Memorandumului
de
Inţelegere
dintre
Guvernul României şi Consiliul Europei
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul
criminalităţii informatice din Bucureşti şi
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti ,
la 15 octombrie 2013 Proiect de Lege pentru
ratificarea Memorandumului de Inţelegere
dintre Guvernul României şi Consiliul Europei
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul
criminalităţii informatice din Bucureşti şi
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti ,
la 15 octombrie 2013. (poz. I-b-9)

pe „neagră” corespondentă.

Observaţii

Legea nr. 32/2014

17.03.2014

CD - Adoptată
pe 11.03.2014
Ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia,
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013.

Legea nr. 33/2014
S - Adoptată pe
18.03.2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

25

PLx
537/2013
L
122/2014

Lege pentru aderarea României la Protocolul
din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974
privind transportul pe mare al pasagerilor şi al Aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia S - Adoptată pe
bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002. de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 17.03.2014
(poz. I-b-36)
pasagerilor şi al bagajelor lor.
- Procedură de urgenţă: nu
CD - Adoptată
- Iniţiator: Guvern
pe 04.02.2013

- Cameră decizională: Senat

19

Legea nr. 34/2014

Nr.
crt

26

Nr. înreg.

PLx
659/2013
L
165/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege pentru ratificarea Acordului Intern între
reprezentanţii guvernelor statelor membre ale
Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului
privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene
în baza cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020, în conformitate cu
Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind Ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii
alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene.
teritoriile de peste mări cărora li se aplică
partea a patra din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24
iunie 2013. (poz. I-b-16)

Stadiul

Observaţii

CD -Adoptată
pe 18.02.2013
Legea nr. 35/2014

S - Adoptată pe
17.03.2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

27

PLx
85/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea
salariilor personalului din sectorul bugetar în
anul 2013, prorogarea unor termene din acte
normative, precum şi unele măsuri fiscalbugetare. (poz. I-b-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

28

PLx
107/2013

Stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative prin
care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale
personalului bugetar la nivelul lunii decembrie 2012,
începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011
privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea
a rt .11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar.

S - Adoptată pe
11.03.2013

CD - Adoptată
pe 11.03.2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Instituirea unui timbru de mediu care „prin valori mai S - Adoptată pe
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de 02.04.2013
pentru autovehicule. (poz. I-b-33)
vehicule rulate, să fie în concordanţă cu principiile
- Caracter: ordinar
europene în domeniul protecţiei mediului – care pun un CD - Adoptată
- Procedură de urgenţă: nu
accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule pe 11.03.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

eficiente (CO2) şi mai puţin poluante.

20

Legea nr. 36/2014

Legea nr. 37/2014

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

PLx
18/2014
L
660/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului
nr.105/2013
privind
unele
S - Adoptată pe
reglementări referitoare la cadrul financiar Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind
03.02.2014
pentru fondul de participare JEREMIE.
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării
(poz. I-a-11)
acestui act normativ cu prevederile Legii educaţiei
Legea nr. 41/2014
CD - Adoptată
naţionale nr. 1/2011.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
pe 18.03.2013

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

30

PLx
4/2014
L
164/2014

Lege privind acceptarea Codului de siguranţă
pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de
Organizaţia Maritimă Internaţională prin
rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de
siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008.
(poz. I-b-35)

Acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu
destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului
de siguranţă maritime, la Londra, la 13 mai 2008.

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

31

PLx
17/2014
L
659/2013

CD - Adoptată
pe 18.02.2013
S - Adoptată pe
24.03.2014

Legea nr. 42/2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea
S - Adoptată pe
unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea
03.02.2014
Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Reglementarea unor măsuri financiar – fiscale pentru
(poz. I-a-23)
societatea Complexul Energetic Hunedoara SA.
CD - Adoptată Legea nr. 44/2014
- Caracter: ordinar
pe 18.03.2013

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

32

PLx
70/2014
L
3/2014

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea
fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul
"Cooperare teritorială europeană". (poz. I-a-35)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 privind
gestionarea
şi
utilizarea
fondurilor
externe
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale,
pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în
scopul asigurării unei implementări corespunzătoare a
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din
fonduri aferente Instrumentului European de vecinătate
şi Parteneriat.

21

S - Adoptată pe
18.02.2014
Legea nr. 45/2014

CD - Adoptată
pe 18.03.2013

Nr.
crt

33

Nr. înreg.

PLx
353/2013

Titlul proiectului de lege
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativeteritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau
care deţin direct sau indirect o participaţie
majoritară. (poz. I-b-1)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

34

PLx
503/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de
către Autoritatea pentru Administrarea
Activelor Statului a creanţelor bugetare
administrate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin organul fiscal
competent, la Societatea Comercială "UCM" S.A.Reşiţa. (poz. I-b-10)

Obiectul de reglementare

Stabilirea unor măsuri care se aplică operatorilor
economici care funcţionează în baza Legii nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca
regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii
societăţilor nr.31/1990, precum şi entităţile exceptate de
la aplicarea acestor măsuri.

Preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea
Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul
fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" S.A.Reşiţa.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
16.12.2013

CD - Adoptată
pe 01.04.2014

Legea nr. 47/2014

S - Adoptată pe
11.11.2013

CD - Adoptată
pe 01.04.2014

Legea nr. 49/2014

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

35

PLx
3/2014
L
185/2014

Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite
ale Americii privind schimburile educaţionale
şi academice administrate de Comisia
Fullbright româno-americană, semnat la
Washington, la 22 octombrie 2013.
(poz. I-b-18)

CD - Adoptată
pe 11.03.2014
S - Adoptată pe
31.03.2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

22

Legea nr. 50/2014

Nr.
crt

36

Nr. înreg.

PLx
495/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă
la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al
plantelor,
substanţelor
şi
preparatelor Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000.
stupefiante şi psihotrope. (poz. I-b-7)

S - Adoptată pe
11.11.2013

CD - Adoptată
pe 01.04.2014

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

37

38

PLx
174/2009

PLx
334/2013
L
242/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(poz. I-b-23)

Observaţii

Legea nr. 51/2014

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor

Medicali

Asistenţilor Medicali

Generalişti,

Moaşelor

şi

din România, transpunând

S - Adoptată pe
04.03.2009

CD - Adoptată
European şi a Consiliului din 7.09.2005 privitor la pe 01.04.2014

Legea nr. 53/2014

prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului

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

naţională din sectorul de sănătate.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010
privind camerele pentru agricultură, industrie
alimentară,
piscicultură,
silvicultură
şi
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.II din
Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală. (poz. I-a-3)

Modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie alimentară,
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum şi
abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală.

libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor şi
recunoaşterea calificărilor profesionale în legislaţia

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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S - Adoptat pe
17.02.2014

CD - Adoptat pe
Legea nr. 54/2014
15.04.2014

Nr.
crt

39

Nr. înreg.

PLx
382/2013
L
480/2013

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.84/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă. (poz. I-a-34)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă.

24

Stadiul

S - Adoptat pe
11.02.2014

CD - Adoptat
pe 15.04.2014

Observaţii

Legea nr. 61/2014

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncăşi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii
17. Comisia pentru regulament
18. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
19. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
20. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
+ Favorabil
- Negativ
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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Newsletter nr. 13 - 2014
săptămâna 5 - 9 mai 2014

E. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
( la data de 9 mai 2014 )
I. În perioada 05 - 09 mai 2014
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 34 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 43 avize.
Cele 34 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

11
23

Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului:
 proiecte de legi şi propuneri legislative:

6
0
28

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 427 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 75 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 88 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2014.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1094 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2013

În anul
2014



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

278



rapoarte suplimentare

134

37



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

8

771

323

TOTAL

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în săptămâna 05 - 09 mai 2014

I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1.

PLx.403/2013
/2014

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalGuvern
bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente adoptat de
Senat
corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu
legislația din domeniul achizițiilor publice

05.05.2014

Raport de adoptare
(276/R din 08.05.2014)

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

16.04.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(232/RS din
06.05.2014)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce
Guvern
decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de
adoptat de
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. Mediaş şi la
Senat
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A.
Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

23.04.2014

Raport de adoptare
(269/R din 06.05.2014)

Denumirea proiectului

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.508/2013

PLx.184/2014
2.

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind investiţiile de serviciu
- prioritate legislativă

Iniţiator

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.167/2010

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010
Guvern
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002
adoptat de
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe
Senat
reţeaua de drumuri naţionale din România

06.05.2014

Raport de respingere
(364/RS din
07.05.2014)

Denumirea proiectului

IV. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.436/2013

PLx.573/2011
2.

3.

4.

5.

6.

Plx.877/2010

Plx.127/2011

Plx.336/2012

PLx.226/2013

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin
Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările
ulterioare

2 senatori
respinsă
de Senat

08.05.2014

Raport de respingere
(272/R din 08.05.2014)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - 13 parlam.
Codul silvic – prioritate legislativă
adoptat de
Senat
Raport comun cu comisia pentru mediu

05.05.2014

Raport de respingere
(600/RS din
07.05.2014)

Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008
- Codul silvic – raport comun cu comisia pentru mediu

4 dep.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de respingere
(600/RS1 din
07.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările
ulterioare – raport comun cu comisia pentru mediu

9 senatori
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(600/RS2 din
07.05.2014)

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii
nr.46/2008 Codul Silvic – raport comun cu comisia pentru mediu

1 dep.
respinsă
de Senat

07.05.2014

Raport de respingere
(600/RS3 din
07.05.2014)

12.02.2014

Raport de respingere
(509/RS din
07.05.2014)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
Guvern
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
adoptat de
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
Senat
funciar – raport comun cu comisia pentru mediu

V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.573/2011

1.

2.

3.

4.

5.

Plx.877/2010

Plx.127/2011

Plx.336/2012

PLx.226/2013

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - 13 parlam.
Codul silvic – prioritate legislativă
adoptat de
Senat
Raport comun cu comisia pentru agricultură

Data
dezbaterii

Observaţii

02.04.2014

Raport de respingere
(600/RS din
07.05.2014)

Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008
- Codul silvic – raport comun cu comisia pentru agricultură

4 dep.
respinsă
de Senat

02.04.2014

Raport de respingere
(600/RS1 din
07.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările
ulterioare – raport comun cu comisia pentru agricultură

9 senatori
respinsă
de Senat

02.04.2014

Raport de respingere
(600/RS2 din
07.05.2014)

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii
nr.46/2008 Codul Silvic – raport comun cu comisia pentru mediu

1 dep.
respinsă
de Senat

02.04.2014

Raport de respingere
(600/RS3 din
07.05.2014)

15.04.2014

Raport de respingere
(509/RS din
07.05.2014)

Data
dezbaterii

Observaţii

59 dep.
adoptat de
Senat

16.04.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(277/R din 08.05.2014)

1 dep.
respinsă
de Senat

16.04.2014

Raport de respingere
(278/R din 08.05.2014)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
Guvern
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
adoptat de
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
Senat
funciar – raport comun cu comisia pentru agricultură

VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.
1.

2.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.75/2014

Plx.62/2014

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport
comun cu comisia pentru sănătate

Iniţiator

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de
către personalul plătit din fonduri publice

22 parlam.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de respingere
(2/RS din 08.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și
studenților – raport comun cu comisia pentru învăţământ

2 dep.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de respingere
(14/RS din 08.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 29 parlam.
16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respinsă
de Senat
modificată și completată

05.05.2014

Raport de respingere
(66/RS din 08.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
forței de muncă

23 dep.
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(71/RS din 08.05.2014)

Plx.609/2011

Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului
diplomatic şi consular

1 dep.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de respingere
(276/RS1 din
08.05.2014)

Plx.279/2013

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

1 dep.
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(380/RS1 din
08.05.2014)

Plx.410/2013

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003
modificat de Legea 40/2011

1 dep.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de respingere
(464/RS din
08.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare

1 dep.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de respingere
(536/RS din
08.05.2014)

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind
veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și
văduvelor de război, republicată

3 dep.
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(537/RS din
08.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

16 dep.
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(538/RS din
08.05.2014)

Plx.528/2013

Plx.440/2013

Plx.620/2013

Plx.643/2013

Plx.465/2013

Plx.467/2013

Plx.490/2013

VII. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.
1.

2.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

1 dep.
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(271/R din 08.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport
comun cu comisia pentru muncă

1 dep.
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(278/R din 08.05.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 41 parlam.
din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de respinsă
de Senat
învațamânt

06.05.2014

Raport de respingere
(273/R din 08.05.2014)

Plx.159/2014

Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale
nr.1/2011

1 senator

06.05.2014

Raport de respingere
(274/R din 08.05.2014)

Plx.160/2014

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
Educației Naționale nr.1/2011

1 dep.

06.05.2014

Raport de respingere
(275/R din 08.05.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și
studenților – raport comun cu comisia pentru muncă

2 dep.
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(14/RS din 08.05.2014)

Plx.81/2014

Plx.62/2014

VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.137/2014

Plx.440/2013

Denumirea proiectului

IX. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.94/2014

Plx.114/2013

Plx.232/2012

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.148/2000 privind publicitatea

17 dep.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de adoptare
(265/R din 05.05.2014)

Reexaminare - Lege de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
audiovizualului nr.504/2002

Guvern

25.03.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(238/RS din
05.05.2014)

Propunere legislativă privind modificarea art.40
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

1 dep.
respinsă
de Senat

25.03.2014

Raport de respingere
(264/R din 05.05.2014)

Data
dezbaterii

Observaţii

26.03.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 06.05.2014)

din

Legea

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1.

PLx.238/2013
/2014

Reexaminare – Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari”
– prioritate legislativă
- raport comun cu comisia pentru drepturile omului

Guvern
respinsă
de Senat

Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în
România

108
parlam.
adoptat de
Senat

05.05.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(267/R din 06.05.2014)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru
modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul
European din anul 2014

Guvern
adoptat de
Senat

23.04.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(268/R din 06.05.2014)

Propunere legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de
înregistrare în registrul comerțului

6 parlam.
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de respingere
(270/R din 07.05.2014)

2.

PLx.76/2014

PLx.183/2014
3.

4.

Plx.193/2013

XI. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.238/2013
/2014

Reexaminare – Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari”
– prioritate legislativă
- raport comun cu comisia juridică

Guvern
respinsă
de Senat

05.05.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 06.05.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

06.05.2014

Raport de respingere
(76/RS din 06.05.2014)

XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.19/2014

Denumirea proiectului

Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
50 parlam.
Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor
respinsă
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor
de Senat
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
.

Grupul parlamentar al
Partidului Democrat – Liberal
 Interpelări
Adresată:domnului Dan-Coman Şova, ministrul Transporturilor
De către :deputat Roberta Alma - Anastase
Obiectul interpelării: Începerea lucrărilor la autostrada Comarnic - Braşov
Stimate domnule Ministru,
Autostrada Comarnic – Braşov este primul proiect de concesiune de şosele al statului român. În ciuda faptului
că, în 2013, aţi declarat, în repetate rânduri, că acest proiect este unul prioritar pentru guvernul din care faceţi parte,
începerea lucrărilor sunt tergiversate, numai în acest an existând mai multe termene. Dacă la începutul anului se
vorbea de luna aprilie ca termen de începere a lucrărilor, ulterior acesta a fost amânat până în iunie. Recent, am
asistat la o nouă amânare, lucrările urmând a fi demerate în decursul acestui an, potrivit declaraţiilor Premierului.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi următoarele:
1.Care sunt motivele care au dus la aceste amânări repetate a începerii lucrărilor?
2.Care sunt costurile estimate finalizării construcţiei şi întreţinerii acestei autostrăzi?
Solicit răspuns scris.
***
 Întrebări
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei
Stadiu obiectiv de investiţii “Construire Judecătorie nouă în Oraşul Luduş, jud. Mureş”
Stimate Domnule Ministru,
Doresc pe această cale să vă solicit întreg sprijinul în vederea continuării investiţiei ce are ca obiect
construirea unui edificiu nou în care să-şi desfăşoare activitatea Judecătoria Luduş, jud. Mureş.
Actualmente, imobilul în care funcţionează această instanţă, construit în anul 1900 şi care deserveşte un
număr de 3 oraşe şi 12 comune, cu o populaţie de aproape 60.000 de locuitori, nu mai corespunde din punct de
vedere tehnic şi nu mai poate asigura cerinţele minime de calitate desfăşurării unei astfel de activităţi: structura
clădirii este afectată de infiltraţii de apă şi igrasie, lipsa rezistenţei şi stabilităţii, siguranţa în exploatare, lipsa
securităţii la incendiu, lipsa unei compartimentări arhitecturale adecvate normativelor minime cerute, tâmplăria din
lemn este degradată în proporţie de 90%, instalaţiile electrice şi de apă-canal sunt defectuoase, tencuielile la pereţi şi
tavane sunt deteriorate în proporţie de 75%.
Doresc să vă fac precizarea că încă din anul 2010, fiind primar al Oraşului Luduş, împreună cu D-ul Cătălin
Predoiu, Ministrul Justiţiei de atunci şi cu specialişti ai Curţii de Apel Mureş, am analizat oportunitatea şi necesitatea
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asigurării unei edificiu nou Judecătoriei Luduş, alocându-se ulterior atât suprafaţa de teren cât şi tot ceea ce era
necesar ca o asemenea construcţie să fie realizată.
Am rugămintea pe această cale, să dispuneţi urgentarea acestui important proiect, să alocaţi toate resursele
necesare pentru ca Oraşul Luduş şi întreaga zonă deservită, să beneficieze cât mai repede de un nou sediu al
Judecătoriei.
Rog informare în scris.
Anticipat vă mulţumesc pentru atenţie şi promptitudine.
Deputat
Ionaş Florin Urcan
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Politici pentru protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Doamnă Ministru,
După cum foarte bine cunoaşteţi, un număr semnificativ de români au optat, mai ales în ultimii zece ani,
pentru un loc de muncă în străinătate, în special în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Efectul negativ
cel mai important al acestei migraţii a forţei de muncă îl reprezină numărul semnificativ al minorilor lăsaţi în ţară şi
care sunt supravegheaţi de rude de gradul II sau vecini. În rândul acestor copii se înregistrează atât cel mai mare
număr al abandonurilor şcolare, cât şi cele mai multe comportamente sociale deviante. Din discuţiile pe care le-am
avut cu autorităţile pentru protecţia copilului, acestea mi-au semnalat dificultăţi importante în identificarea copiilor
aflaţi în situaţie de risc. Faţă de această situaţie, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele precizări:
cum intenţionaţi să amelioraţi monitorizarea copiilor aflaţi în situaţii de risc, ca urmare a plecării părinţilor la
muncă în străinătate?
ce măsuri legislative doriţi să propuneţi pentru acest grup ţintă? Vă aduc la cunoştinţă faptul că în anul 2011
parlamentarii PDL elaboraseră un amplu cadru normativ pentru situaţia acestor minori.
cum vă coordonaţi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru ca abandonul şcolar în rândul copiilor aflaţi în
situaţii de risc să scadă şi, de ce nu, să dispară?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Lupta anti-fraudă în sistemul de servicii publice de sănătate
Domnule Ministru,
Tehnicile şi metodele de fraudare din sistemului public de sănătate, scoase de curând la iveală de anchetele
procurorilor la Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri din Bucureşti, ne arată
proporţiile la care a ajuns risipa banilor publici cu destinaţia - servicii publice de sănătate. Având în vedere
declaraţiile dumneavoastră, de susţinere a luptei împotriva fraudei din sistemul medical, vă rog, domnule Ministru, să
aduceţi următoarele precizări:
ce măsuri anti-fraudă doriţi să implementaţi în domeniul sănătăţii, pentru ca, spre decontare, să ajungă numai
cazurile pacienţilor care au reală nevoie de servicii de sănătate: copii, bătrâni, bolnavi cronic etc?
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ce măsuri aveţi în vedere pentru ca între serviciile de sănătate din domeniul public şi cele private să nu mai
apară conflicte de interese şi concurenţă neloială? (medici din sistemul public care îşi constrând pacienţii să se trateze
în clinici private şi invers, pacienţi facturaţi în sistemul privat, dar trataţi în spitale publice)
ce măsuri anticipaţi pentru ca pacienţilor să li se prescrie medicaţia de care au absolută nevoie şi să eliminaţi
conflictul de interese dintre medicii de familie şi farmacii/farmacişti?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim – Ministru al României
13 iunie 2013
Stimate Domnule Prim - Ministru,
În urmă cu aproape o lună, după arestarea preventivă a domnului Adrian Duicu, aţi fost întrebat dacă în
biroul dumneavoastră de la Palatul Victoria a avut loc o discuţie pe tema ce face obiectul referatului procurorilor
DNA în acest caz şi aţi negat vehement acest lucru.
Ancheta în cazul Duicu este una în desfăşurare, motiv pentru care nu voi aborda acest subiect, dar conform
celor consemnate de procurori reiese că „la data de 13 iunie 2013, la solicitarea prim-ministrului, numitul Tobă Petre
s-a prezentat la Guvern”.
Având în vedere funcţia pe care o ocupaţi şi adresându-vă rugămintea de a da dovadă în al doisprezecelea
ceas de demnitate, vă rog, domnule prim - ministru, să îmi comunicaţi următoarele:
Care a fost programul dumneavoastră în data de 13 iunie 2013?
A avut loc în biroul dumneavoastră o întâlnire a domnului Radu Stroe, ministru al afacerilor interne
cu domnul Petre Tobă, şeful Poliţiei Române sau a unuia dintre aceşti domni cu domnul Adrian Duicu, preşedintele
Consiliului Judeţean Mehedinţi?
Aţi solicitat o astfel de întâlnire?
Aţi participat la aceste discuţii? Dacă da, în ce calitate, de gazdă sau de preşedinte al PSD?
Dacă nu , v-au fost aduse la cunoştinţă conţinutul discuţiilor purtate şi deciziile luate în cadrul
acestei întâlniri?
Vă mulţumesc.
Solicit răspuns scris şi oral.
Cu stimă,
Deputat
Tinel Gheorghe
***
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim – Ministru al României
Efectele nefaste ale menţinerii calendarului actual de liberalizare al preţurilor la gaze asupra industriei
Industria are capacitatea de absorbţie rapidă a şocurilor economice, ceea ce îi demonstrează atributul de
„motor al economiei” inclusiv în perioadele de recesiune, după cum atestă inclusiv experienţa României. Producţia
industrială românească a crescut mai mult decât PIB-ul în perioada crizei economice şi ulterior, cu excepţia anului
2012. De asemenea, în anul 2009, producţia industrială a scăzut cu 5,5%, în timp ce PIB-ul s-a prăbuşit, înregistrând
o scădere cu 6,6% faţă de anul anterior.
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Cu o pondere de 30% la formarea PIB în anul 2013, industria rămâne ramura cu cel mai important aport
pentru creştere economică, conform INS.
Cu toate acestea, consumul de energie din industrie scade continuu, în condiţiile în care România continuă să
aibă printre cele mai ridicate intensităţi energetice din UE. Concret, în România sunt necesare 0,4 tone echivalent
petrolier pentru a obţine un euro din PIB, de aproape 3 ori mai mult decât media europeană. Nu putem concluziona
decât că România trece printr-un proces de dezindustrializare.
Recent, industria a primit o nouă lovitură: prin menţinerea calendarului de liberalizare a preţului la gaze,
asumat de Guvernul Ponta în vara anului 2012, costul pentru gazele din producţia internă se va majora cu 143%.
Impactul economic va fi devastator în condiţiile în care preţul gazelor pentru consumatorii industriali va creşte cu
72%, conform Deloitte. Se preconizează pierderi importante de locuri de muncă, închiderea companiilor şi, prin
urmare, scăderea PIB-ului. Modificările aduse prin OUG 13/2014 nu sunt suficiente. Într-o perioadă în care atât
preţul carburanţilor, cât şi al energiei electrice creşte alarmant, pericolul prăbuşirii industriei este din ce în ce mai
mare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:
1.
Industria reprezintă o ramură prioritară pentru actualul Guvern? În caz afirmativ, de ce este sufocată de
măsuri precum creşterile de taxe la carburanţi şi de măsura nefastă a menţinerii calendarului de liberalizare la gaze?
2.
Care este impactul asupra industriei pe care îl preconizaţi prin menţinerea calendarului de liberalizare al
preţurilor la gaze?
3.
Care sunt măsurile pe care le-aţi dispus sau le aveţi în vedere pentru creşterea eficienţei procesului de
producţie în industriile mari consumatoare de energie?
4.
În ce măsură este afectată industria de creşterea preţurilor la combustibili şi care sunt măsurile pe care le
dispuneţi pentru a contracara efectele negative?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim – Ministru al României
doamnei Ioana Petrescu, ministrul Finanţelor Publice
Autorităţile fiscale locale sunt incapabile să răspundă solicitărilor cetăţenilor români stabiliţi în străinătate
La cabinetul parlamentar mi-a fost prezentată următoarea situaţie: domnul Vasile Ungureanu, domiciliat în
judeţul Bacău, loc. Bacău, Str. Carpaţi, nr.25, ap. 14, s-a stabilit în Irlanda din anul 1998. Regretabil este că,
începând cu anul acesta, dânsul nu mai doreşte carte de identitate românească. În schimb, obţine venituri din
România în urma închirierii unor locuinţe, proprietate personală.
De aceea, domnul Vasile Ungureanu doreşte să cunoască modul în care urmează să fie tratat fiscal, pentru că
autorităţile fiscale locale sunt incapabile să îi răspundă concret.
Domnul Ungureanu a solicitat expres să primească răspunsul şi personal, la adresa mai sus menţionată.
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim – Ministru al României
Stop creşterii taxelor! România a înregistrat cea mai mare creştere a valorii taxelor care intră în calculul
preţului final la benzină şi la motorină din UE, după Cipru
Domnule Prim ministru,
România este pe locul al doilea în UE cu cea mai mare creştere a valorii taxelor care intră în calculul preţului
final la benzină şi la motorină. Ne depăşeşte numai Cipru.
În România, taxele care intră în calculul preţului final la benzină au crescut cu mai mult de 20% de la
instaurarea Guvernului Ponta. În schimb, la nivel european, taxele au scăzut, în medie, cu peste 1,5% pentru că
majoritatea ţărilor din UE au scăzut valoarea taxelor la benzină. Aceasta înseamnă că taxele care intră în preţul
benzinei au crescut cu aproape 122 de euro la mia de litri. Cehii însă s-au bucurat de o reducere cu 9,7% a taxelor
care intră în calculul preţului final al benzinei, ungurii de diminuarea cu 9,5% a acestora, iar polonezii – de o scădere
cu 3,7%.
La venirea la guvernare a USL, România era pe locul 3 în UE-27 cu cele mai mici taxe care intră în calculul
preţului final al benzinei, după Cipru şi Bulgaria. Astăzi ne aflăm pe locul 12. Avem taxe mai mari decât Ungaria,
Austria sau Polonia. Vecinii din sud, bulgarii, nu doar că au reuşit să se menţină pe primul loc, continuând să aibă
cele mai mici taxe, dar şi-au şi consolidat poziţia, reuşind să reducă valoarea taxelor.
La motorină, taxele care intră în calculul preţului final au crescut cu aproape 23,5% din aprilie 2012 până în
prezent. Şi în acest caz, taxele la nivel european s-au redus cu aproape 0,4%. Practic, pentru români, taxele au crescut
cu aproape 132 de euro la mia de litri. În ţările din regiune, taxele care intră în calculul preţului final al motorinei au
scăzut cu 8,6% în Cehia, cu 8,3% în Ungaria şi cu 2,8% în Polonia.
La valoarea taxelor pentru motorină, situaţia este mult mai dură. În momentul în care PDL a plecat de la
guvernare, a lăsat România cu a cincea cea mai mică valoare a taxei care intră în calculul preţului final la motorină.
Astăzi însă suntem pe locul 8 la cele mai mari taxe pe motorină din 27 de state membre ale UE, după ţări precum
Austria, Belgia, Franţa, Polonia, Spania.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:
1.
Cum explicaţi aceste creşteri de taxe – extrem de mari în comparaţie cu alte state ale UE – în
condiţiile în care românii au cele mai mici salarii din UE, după Bulgaria?
2.
Care categorii de agenţi economici beneficiază de deduceri ale taxei pe combustibil? Pe ce criterii
sunt luate aceste decizii?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim – Ministru al României
doamnei Ioana Petrescu, ministrul Finanţelor Publice
Lipsa normelor de aplicare pentru plata impozitului pe construcţiile speciale
Domnilor miniştri,
În Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013 a fost publicată OUG 102/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Ordonanţa de urgenţă reglementează aplicarea impozitului de 1,5% din valoarea clădirilor speciale, care se
calculează la data de 31 decembrie a anului anterior. Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul
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pe construcţii anual, până pe data de 25 mai a anului pentru care se datorează, conform declaraţiei care urmează a se
aproba prin OPANAF.
Perioada foarte scurtă (mai puţin de 20 de zile calendaristice) care a mai rămas până la plata impozitului şi
modul ambiguu de formulare a Ordonanţei de Urgenţă pun în dificultate antreprenorii şi mediului de afaceri.
În aceste condiţii, vă adresez următoarele întrebări:
1. Care este termenul la care se vor publica normele de aplicare ale OUG 102/2013? În ce măsură vacanţa
parlamentară va împinge după 26 mai publicarea normelor de aplicare?
2. Care este impactul taxei pe clădirile speciale în domeniul construcţiilor? Dar în domeniul agriculturii?
3. Conform ultimelor calcule, care este suma totală care urmează să fie încasată la bugetul de stat?
4. Clădirile care sunt scutite de la plata impozitelor locale vor intra toate sub incidenţa taxei pe construcţii
speciale? Dacă nu, care sunt aceste excepţii?
5. De ce aţi impozitat construcţiile speciale mult mai dur decât puţinele state europene care aplică astfel de
impozite?
6. Statele europene care apelează la acest impozit – puţine la număr – lasă banii în mâna autorităţilor locale. De
ce în România sumele colectate din impozitul pe construcţii speciale nu rămân la autorităţile locale, asemănător altor
state europene?
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim – Ministru al României
domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei
Lipsa măsurilor pentru stimularea industriei româneşti
Industria reprezintă un adevărat motor de creştere economică, care funcţionează inclusiv în perioada de criză
şi recesiune economică, după cum atestă inclusiv experienţa României. Producţia industrială a crescut mai mult decât
PIB-ul în perioada crizei economice şi ulterior, cu excepţia anului 2012. De asemenea, cifra de afaceri din industrie a
crescut constant pe timp de criză, ceea ce arată că industria este un adevărat motor al economiei, mai ales în perioade
de recesiune.
România nu îşi valorifică însă acest potenţial. Deşi am înregistrat rezultatele bune menţionate mai sus,
industria se confruntă cu o serie de probleme.
Numărul de întreprinderi din industrie a scăzut semnificativ, cu 17%, pe parcursul crizei economice. Deşi
anul 2012 a adus o uşoară îmbunătăţire pentru firmele din industrie, numărul lor nu a revenit la nivelul înregistrat în
anul 2008. Practic, numărul de întreprinderi este cu 17% mai mic în anul 2012 decât în anul 2008. La nivelul
economiei, firmele din industrie reprezintă 11,4% din totalul întreprinderilor în anul 2012, adică numai o firmă din
zece are activitate industrială. Aceasta înseamnă că economia românească este puternic dependentă de alte domenii,
cum sunt comerţul sau serviciile.
Peste o treime din firmele din industria extractivă şi prelucrătoare au intrat în insolvenţă de la începutul crizei
până în prezent. Numărul de insolvenţe în industrie a crescut de la an la an. Au intrat în insolvenţă cu 36% mai multe
firme din industria extractivă în anul 2013 faţă de anul 2010 şi cu 43% mai multe firme din industria prelucrătoare în
aceeaşi perioadă de timp, conform ONRC. Majorarea insolvenţelor în perioada 2011-2012 este pusă pe seama cele
mai severe crize economice internaţionale din ultima jumătate de veac. În schimb, continuarea creşterii numărului de
firme intrate în insolvenţă în anul 2013 nu mai are nicio altă justificare decât lipsa de măsuri care să încurajeze acest
sector, pentru că în anul 2013 am înregistrat o creştere economică de 3,5%, iar industria a avut o pondere de 2,2% la
creşterea PIB, conform INS.
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Numărul de salariaţi din industrie a scăzut cu 16% în anul 2012 faţă de anul 2008. În sectorul industriei sunt
aprox. 1,8 milioane angajaţi, deci puţin peste o treime din forţa de muncă salariată în anul 2012. Grav este că
ponderea salariaţilor din industrie a scăzut de la 37,2% din numărul total al salariaţilor în anul 2008 la 35,8% în anul
2012. Criza economică a afectat puternic numărul de salariaţi, care a fost cu 16% mai mic în anul 2012 decât în anul
2008.
Investiţiile în industrie au scăzut cu 35% în anul 2012 şi sunt distribuite inechitabil la nivelul regiunilor din
România. Volumul investiţiilor din industrie a crescut constant până în anul 2011, când a înregistrat un maxim de
83,8 mld. lei. Odată cu venirea la putere a Guvernului USL, în anul 2012, volumul investiţiilor brute se diminuează
drastic. În anul 2012, investiţiile în industrie abia dacă au depăşit cu 1,2 mld. lei volumul din anul 2008 şi s-au ridicat
la 54,4 mld. lei.
Discrepanţele la nivel de investiţii dintre regiunile României duc la lipsa de locuri de muncă pentru acele
regiuni, tendinţa de migraţie din zonă şi îngreunarea convergenţei către media UE. Cea mai slab dezvoltată regiune
din România şi din UE, regiunea Nord-Est, beneficiază şi de cele mai mici investiţii brute, deşi este a patra regiune
din ţara ca număr de salariaţi în industrie. Din nou, înregistrăm o scădere bruscă în anul 2012, după ce politicile din
anul 2010 şi 2011 au dus la o creştere a investiţiilor de până la 80% în această zonă. Deloc întâmplător, patru dintre
judeţele regiunii Nord-Est sunt pe primele locuri în ce priveşte migraţia românilor în străinătate: Bacău (aproximativ
57.000 de persoane), Neamţ (aproximativ 53.000 de persoane), Suceava (aproximativ 49.000 de persoane) şi Iaşi
(aproximativ 35.000 de persoane).
Pe lângă cele prezentate mai sus, inclusiv Comisia Europeană indică sistematic trei mari handicapuri ale
industriei româneşti:
capacitatea redusă de inovare;

intensitatea mare a consumului de resurse şi în special de energie pentru a produce o unitate de PIB;

ponderea scăzută a produselor industriale high-tech, care încorporează o valoare adăugată mare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:
1.
De ce numărul de firme din industrie continuă să se diminueze şi creşte numărul insolvenţelor, în
condiţiile în care în anul 2013 am înregistrat o creştere economică de 3,5%?
2.
Care sunt măsurile guvernamentale care au fost luate pentru sprijinirea firmelor din industrie?
3.
De ce scade numărul de salariaţi din industrie, în condiţiile în care producţia industrială evoluează
mai bine decât PIB-ul? Cum este sprijinită de către Guvern crearea de locuri de muncă în industrie?
4.
Guvernul Ponta se află de doi ani la guvernare. Care sunt sectoarele strategice ale industriei
româneşti şi care sunt măsurile prin care sunt susţinute acestea?
5.
De ce nu este încurajată industria prin investiţii? Care este motivul diminuării drastice a volumului
de investiţii în anul 2012 faţă de anul 2011? Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a sprijini industria la
nivelul regiunilor din România, astfel încât să nu mai întâlnim situaţii precum cea din regiunea Nord-Est, care este a
patra regiune din ţara ca număr de salariaţi în industrie, dar ultima ca investiţii în anul 2012?
6.
Care sunt măsurile pe care le-aţi aplicat sau le veţi aplica pentru a creşte capacitatea de inovare în
industrie, pentru a diminua intensitatea consumului de resurse şi în special de energie şi pentru a creşte ponderea
produselor industriale high-tech, care au o valoare adăugată mare? În ce măsură vă bazaţi pe atragerea fondurilor
europene pentru a atinge aceste obiective?
7.
De ce au fost reduse cu 27% fondurile destinate sprijinirii IMM-urilor şi promovării exporturilor în
bugetul pentru anul 2014 faţă de anul 2013?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim – Ministru al României
domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei
Măsuri pentru revitalizarea activităţii economice la Oltchim
Situaţia economică a judeţului Vâlcea este îngrijorătoare. Producţia industrială a scăzut cu aproape 14% în anul
2013 faţă de anul precedent, deşi la nivel naţional industria a crescut cu 8%. De asemenea, cifra de afaceri a
industriei locale a scăzut cu aproape 10%, deşi la nivel naţional a crescut cu 5%. În aceste condiţii, salariul mediu net
al unui vâlcean este cu 384 lei lunar, adică cu 22%, mai mic decât media naţională în decembrie 2013, iar pensia
medie este cu 61 lei, adică cu 7,5%, mai mică decât media naţională în al treilea trimestru din anul 2013.
Dificultăţile cu care se confruntă judeţul Vâlcea sunt determinate de problema – în continuare nerezolvată – a
combinatului Oltchim.
Oltchim realiza 65% la din producţia industrială a judeţului Vâlcea şi exporta 80% din producţia finită. În
perioada 1996 – 2008, Oltchim s-a modernizat şi s-a retehnologizat, ajungând să realizeze în 2008 o cifră de afaceri
de 528 milioane euro, faţă de 92 milioane dolari cât a realizat în 1996.
Instalaţiile de la Oltchim sunt de înaltă performanţă şi sunt exploatate de salariaţi foarte bine pregătiţi
profesional, fapt ce a determinat ca în perioada 2004 – 2006 să realizeze profit.
După problemele întâmpinate de combinat ca urmare a închiderii definitive a Rafinăriei Arpechim Piteşti,
Guvernul Boc a aprobat un memorandum pe 15 iulie 2009 (memorandum ce a fost confirmat şi de cabinetul
Ungureanu), în care s-au găsit soluţii legate de revitalizarea activităţii economice. Din păcate, acest memorandum –
singura măsura politică care stabiliza şi dezvolta Oltchim – a fost blocat ca urmare a moţiunii de cenzură din
27.04.2012 care a dat jos Guvernul Ungureanu.
După mascarada tentativei de privatizare, nu s-a stabilit o strategie clară pentru Oltchim şi în 30.01.2013 s-a
declanşat procedura de insolvenţă conform Legii nr. 85/2006, precizându-se că Guvernul României va elabora
Memorandumul pentru sprijinirea financiară a SC Oltchim pe perioada insolvenţei.
Rezultatele celor 12 luni de insolvenţă indică starea în care se găseşte Oltchim:
 Cifră de afaceri de 120 de milioane de euro şi pierdere de 60 milioane de euro;
 Cifra de afaceri lunară de 10 milioane de euro faţă de una normală de 50 de milioane de euro;
 Pierderi lunare de 5 milioane de euro;
 Concedierea a 969 salariaţi în anul 2013;
 Restanţe de 3 luni la salariile personalului Oltchim;
 Salariaţii lucrează în condiţii de risc datorită lipsei investiţiilor minime necesare funcţionării în condiţii de
securitate.
 Într-un an de zile (de la 30.09.2012 la 30.09.2013) s-au acumulat datorii de aproape 219,4 milioane euro.
Mai mult, managementul actual nu a reuşit să acceseze nici măcar capitalul de lucru minimal, în valoare de 45
milioane euro, necesar repornirii instalaţiilor tehnologice la un nivel care să aducă profitabilitatea, actuala
conducere preferând vânzarea sau închirierea activelor, cum este şi cazul diviziei de profile PVC Ramplast.
Pierderile României din cauza nefuncţionării Oltchim la capacitate maximă sunt cu atât mai mari cu cât
combinatul fabrică produse care se cer pe piaţa românească, pe cea europeană şi extraeuropeană. Cu administratori
competenţi şi responsabili, combinatul fabrică produsele la costuri cu mult mai mici decât preţurile cu care le vinde
pe piaţă, putând să asigure salarii decente la mii de români.
În vederea repornirii activităţii Oltchim, PDL susţine adoptarea unor măsuri urgente:
1. Dezvoltarea unei strategii integrate pentru privatizarea Oltchim, cu contribuţia tuturor ministerelor, care să
ţină cont atât de combinatul Oltchim, cât şi de ocnele de sare, conductele care leagă Oltchim cu Arpechim,
termocentrala din Vâlcea.
2. Elaborarea planului de reorganizare pentru funcţionarea Oltchim în sistem integrat cu Rafinăria Arpechim
Piteşti împreună cu o echipă de specialişti în domeniu şi decizie politică şi guvernamentală pentru reluarea
funcţionării Oltchim în sistem integrat cu Petrochimia şi Rafinăria Arpechim Piteşti.
3. Asigurarea capitalului de lucru de minim 50 milioane de euro până la finalizarea procesului de privatizare a
acestuia.
4. Conversia creanţelor Electrica, AVAS, CFR Marfa, SALROM, etc. în acţiuni conform art.95, al.6, lit.J, din
Legea nr.85/2006.
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:
1. În ce măsură consideraţi oportune şi realizabile măsurile pentru repornirea activităţii Oltchim menţionate mai
sus? Care este cel mai apropiat termen la care pot fi realizate? În ce măsură sunt similare cu măsurile pe care le aveţi
în vedere pentru reglementarea situaţiei de la Oltchim?
2. Care sunt măsurile pe care Guvernul le are în vedere pentru repornirea de urgenţă şi în condiţii de eficienţă a
activităţii la Oltchim? Cu cât sunt soluţionate mai repede problemele de la Oltchim, cu atât mai repede are de câştigat
economia românească; aşadar, în cât timp preconizaţi că va fi rezolvată situaţia Oltchim?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Răzvan Eugen Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie
Decizia acţionarilor Romgaz de distribuire a dividendelor
Stimate Domnule Ministru,
Întrebarea mea se refera la una dintre cele mai importante companii energetice din România, Romgaz.
Decizia socantă a acţionarilor Romgaz Mediaş de a aproba distribuirea de dividende în valoare cumulată de 990,6
milioane lei, respectiv 221,9 milioane euro, reprezentând 99,5% din profitul net înregistrat anul trecut, solicită o
poziţie şi din partea dumneavoastra.
După cum reiese dintr-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Romgaz a obţinut anul
trecut un profit net de 995,5 milioane lei (225,3 milioane euro), cu 20% sub câştigul din 2012, de 1,244 miliarde
lei.La câştigul de anul trecut s-a adăugat de asemenea şi un profit contabil reportat din anii anteriori, de 157,6
milioane lei, astfel că profitul net rămas a fost de 1,152 miliarde lei.
Astfel, din suma finală, Romgaz va distribui dividende de 995,5 milioane lei, salariaţii vor primi 12,7
milioane lei, iar diferenţa de 162 milioane lei va rămâne la dispoziţia companiei pentru sursele proprii de finanțare.
Acţionarilor
le
va
fi
acordat
un
dividend
brut
de
2,57
lei/acţiune.
Cifra de afaceri a Romgaz a crescut cu doar 1,5% anul trecut, la 3,9 miliarde lei (881,2 milioane euro). Deşi preţul
gazelor din producţia internă s-a majorat cu 15% faţă de preţul de livrare al anului anterior, creşterea înceată s-a
datorat diminuării cantităţilor de gaze pe piaţa internă şi din import, livrate. Veniturile din vânzarea de servicii au
crescut, în anul 2013, cu 331 milioane lei, comparative cu cele din 2012. În 2013, veniturile din investiţii ale
societăţii au scăzut cu 16,9%, la 123,3 milioane lei, comparative cu 148,3 milioane lei în anul precedent.
Dacă acţionarul majoritar, statul, care controlează 70% din acţiunile Romgaz, ia o asemenea decizie de a
repartiza 99.5% din profit, sub formă de dividende, în opinia mea, Romgaz riscă să devină o societate necompetitivă
în faţa giganţilor din energie, fapt ce va determina costuri tot mai ridicate la gaze.
Guvernul Ponta afirmă că se doreşte atragerea de investiţii străine şi autohtone, că le crează cadrul legislativ
şi anumite facilităţi, însă tot el, Guvernul, este cel care “dă startul” pentru a NU investi în România, prin această
măsură. Prin astfel de măsuri Guvernul, mai degrabă decapitalizează companiile româneşti.
Având în vedere că rezervele certe de gaze ale Romgaz ajung doar pentru circa un deceniu, eforturile
semnificative necesare identificării şi exploatării unor noi oportunităţi relevante, precum şi situaţia bugetului de stat prezentată ca fiind pozitivă, cum explicaţi decizia reprezentanţilor statului român de a accepta ca 99,5 % din
profitul obţinut să meargă în dividende, în detrimentului unor investiţii interne şi externe majore? Mai ales în
contextul actual al crizei din Ucraina.
De asemenea, vă rog să-mi precizaţi pentru ce vor fi destinaţi cei 155,33 milioane de euro?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Lucian – Nicolae Bode

