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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor şi
şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de luni , 15 decembrie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 15 decembrie, următoarele proiecte de lege:
Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 568/2014) - lege ordinară;
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar (PL-x 484/2014) - lege ordinară;
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Pl-x 322/2014) lege ordinară;
Proiectul de Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (PL-x
480/2014) - lege ordinară;
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (PL-x 539/2013) - lege organică;
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea Legii
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 207/2014) - lege organică.

Totodată, s-au finalizat şi dezbaterile generale la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014) - lege organică, analiza detaliată a amendamentelor pentru fiecare articol
urmând să aibă loc în şedinţa plenară de vineri, 19 decembrie.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 16/2014) lege ordinară a fost retrimis la Comisia pentru buget, în vederea redactării unui raport suplimentar.
***
În aceeaşi zi, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, a fost analizată scrisoarea domnului
prim-ministru Victor Ponta adresată Parlamentului, privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a
Guvernului României.
Premierul Victor Ponta a evidenţiat principalele direcţii ale dezvoltării României în anii 2015 şi 2016, până la
viitoarele alegeri legislative.
La dezbateri au participat: Eugen Nicolăescu (deputat, Grupul parlamentar al PNL), Puiu Haşotti (senator,
Grupul parlamentar al PNL), Andreea Paul şi Alexandru Nazare (deputaţi, Grupul parlamentar al PDL), Borbely
Laszlo (deputat, Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Pambuccian (deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale), Ştefan Burlacu (deputat, Grupul parlamentar al PP-DD), Remus Cernea, Aurelian Mihai şi Clemen Negruţ
(deputaţi neafiliaţi).
Proiectul de Hotărâre aferent modificării structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României a fost
adoptat cu 377 voturi pentru şi 134 împotrivă.
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Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de miercuri, 17 decembrie
La Palatul Parlamentului s-a desfăşurat, miercuri, 17 decembrie, şedinţa solemnă comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului dedicată împlinirii a 25 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989.
Cu acest prilej au rostit alocuţiuni Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, Valeriu Zgonea,
preşedintele Camerei Deputaţilor, Laurenţiu Florian Coca (senator, Grupul parlamentar al PSD), Petre Roman
(deputat, Grupul parlamentar al PNL), Alin Tişe (senator, Grupul parlamentar al PNL), Petru Ehegartner (senator,
Grupul parlamentar Liberal Conservator), Kelemen Hunor (deputat, Grupul parlamentar al UDMR), Niculae
Mircovici şi Gheorghe Firczak (deputaţi, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Cristian George Sefer
(deputat, Grupul parlamentar al PSD), Gabriela Lola Anghel (deputat, Grupul parlamentar al PP-DD) şi Remus
Cernea (deputat neafiliat).
La începutul şedinţei solemne, s-a păstrat un moment de reculegere în amintirea eroilor Revoluţiei Române.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie şi septembrie decembrie 2014
(Situaţia cuprinde datele la 19 decembrie 2014)

Totalul iniţiativelor legislative
din care:

1107

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

350

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

243

1) Dezbătute

401
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

295

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

401
63
20
160
153
3

- sesizare neconstituţionalitate

2

– la vot final

0

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

716
238
455
19
4
21
21
0

4) Desesizări

2

5) Retrase de iniţiatori

2
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cele 401 iniţiative legislative votate privesc:
160 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
65 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
84 proiecte de legi
241 propuneri legislative
* În anul 2014 au fost promulgate 180 legi.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie – decembrie 2014
(Situaţia cuprinde datele la 19 decembrie 2014)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:

868

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie

625

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

243

1) Dezbătute

157
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

117

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

157
31
20
49
55
2
0

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

716
238
455
19

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

4
21
21
0
1

cele 157 iniţiative legislative votate privesc:
64 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
25 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
35 proiecte de legi
93 propuneri legislative
* În anul 2014 au fost promulgate 180 legi, dintre care 15 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în
sesiunea septembrie-decembrie 2013, 116 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea februarie
- iunie 2014 şi 49 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea actuală.
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate
pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor
Şedinţele de luni, 15 şi vineri, 19 decembrie 2014

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

236
236

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
11

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

11

cele 11 iniţiative legislative votate privesc:
10 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
3 proiecte de legi
1 propunere legislativă

0
10
1
0
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 15 – 19 decembrie 2014
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:
1.
2.

3.
4.

5.

PL-x 568/2014 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
PL-x 484/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2014 pentru completarea
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar
PL-x 480/2014 - Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe
picior
PL-x 457/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibi
PL-x 391/2013/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

6.
7.

8.
9.

10

1.

PL-x 593/2014 - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2015
PL-x 16/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale
PL-x 539/2013 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
PL-x 207/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2014 privind
modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali
PL-x 458/2012 - 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, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
II. Proiecte de legi pentru care procedura legislativa a încetat:
Pl-x 322/2014 - Lege pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al
Guvernului pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară
a anului 2014
(situaţie la data de 19 decembrie 2014)

În şedinţa din data de 04 septembrie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale
Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014, care cuprinde 88 de proiecte de legi.
Dintre cele 88 de proiecte, 88 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Proie
Camera decizională
cte
Camera Deputaţilor primă Cameră
sesizată:

Camera Deputaţilor Cameră decizională:

Senat
În
procedură

8

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

80

88

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

-

ADOPTATE / RESPINSE
0
0 - transmise la Senat:
0 - la promulgare:
- legi promulgate:
2
3
3 - transmise la Senat:
2 - în curs de promulgare:
0 - legi promulgate:
5
5
88

4
1
3
1
4
2
0
33

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2014
(situaţie la data de 19 decembrie 2014)

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

Nr.
crt

1

2

3

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
67/2014

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. b-50)

L
12/2014

PLx
341/2014
L
293/2014

PLx
240/2014
L

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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul
S - Adoptat pe
17.02.2014

CD - OZ Plen
BUG

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind
18.06.2014
unele măsuri de protecţie şi autorizare a
Reglementează
unele
măsuri
de
protecţie
şi
autorizare
a
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre.
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre.
CD - OZ Plen
(poz. b-29)
ADMIN

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru
completarea art.176 din Legea nr.571/2003

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
acordării unei reduceri a nivelului accizelor faţă de nivelul
standard pentru motorina utilizată drept carburant pentru

S - Adoptat pe
28.04.2014

Observa ii

Raport de
adoptare, depus
pe 25.09.2014
(206/Rs/ 2014)

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat, depus
pe 29.09.2014
(478/R/ 2014)

Raport de
adoptare cu un
amendament

Nr.
crt

Nr. înreg.
231/2013

Titlul proiectului de lege
privind Codul fiscal. (poz. b-54)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

4

PLx
442/2014
L
291/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea
unor măsuri de eficientizare a activităţii de
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de
profitabilitare a activităţii operatorilor economici
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de
acţionar a statului la anumiţi operatori economici,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative. (poz. a-13)

Obiectul de reglementare
transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv
transportul public local de călători.

Adoptarea unor măsuri privind înfiin area Departamentului
pentru Privatizare i Administrarea Participa iilor Statului
prin reorganizarea Oficiului Participa iilor Statului i
Privatizării în industrie i prin preluarea unor activită i de
la Departamentul pentru Energie i Departamentul pentru
Întreprinderi Mici i Mijlocii, Mediul de Afaceri i Turism,
pentru asigurarea finan ării activită ii Departamentului
pentru Privatizare
i Administrarea Participa iilor
Statului, pentru eficientizarea activităţii de privatizare, în
vederea dezvoltării activită ii economice cu capital
majoritar de stat în domeniul energiei.

Stadiul
CD - OZ Plen
BUG

S - Adoptat pe
17.09.2014

CD - OZ Plen
ECON

i IND

pt. raport
comun

Observa ii
admis, depus pe
30.09.2014
(481/R/ 2014)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 16.10.2014
(496/R/ 2014)

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

5

6

Plx
663/2013

S - Respins pe
Propunere legislativă pentru completarea Legii
Completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu un 16.12.2013
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-14)
nou articol, art. 74¹, articol potrivit căruia persoanele fizice
- Procedură de urgenţă: nu
ale căror culturi au fost calamitate în proporţie de peste50% CD - OZ Plen

L
567/2013

- Iniţiator: doi deputa i
- Cameră decizională: CD

PLx
419/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal. (poz. a-24)

S - Adoptată pe
09.09.2014

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

BUG

L
261/2014

în anul 2013, să nu plătească impozitul agricol.

BUG

CD - OZ Plen

2

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 19.11.2014
(517/R/ 2014)
Raport de
adoptare în
forma prezentată
de Senat, depus
pe 20.11.2014
(519/R/ 2014)

Nr.
crt

7

8

9

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
441/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie. (poz. a-11)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a face
posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora în
toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au
dovedit solu ia cea mai eficientă pentru protejarea căilor de
comunica ii împotriva înzăpezirii, ac ionănd ca parazăpezi
biologice.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală.
(poz. a-15)

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările
i
completările ulterioare.351

L
427/2014

PLx
440/2014
L
374/2014

PLx
461/2014
L
461/2014

PLx
193/2011

10

L
220/2011

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor
măsuri bugetare în legătură cu activitatea
Autorităţii pentru Administrarea Activelor
Statului. (poz. a-16)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia
consumatorilor la încheierea şi executarea
contractelor privind dobândirea dreptului de
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe
termen lung privind dobândirea unor beneficii
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de
revânzare, precum şi a contractelor de schimb.
(poz. b-43)

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu
activitatea autorită ii pentru Administrarea Activelor
statului, prin includerea tuturor veniturilor ob inute din
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent cît
mai mare a datoriilor institu iei, datorii provenite din titluri
executorii.

Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor
spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung privind
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă,
precum şi la ăncheierea şi executarea contractelor de
schimb.

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

3

Stadiul
S - Adoptat pe
16.09.2014

CD - OZ Plen
AGRI

i MED

S - Adoptat pe
16.09.2014

CD - OZ Plen
ADMIN

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - OZ Plen
ECON

S - Adoptat pe
18.04.2011

CD - OZ Plen
IND

i JUR

Observa ii
Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 27.11.2014
(534/R/ 2014)

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat, depus
pe 27.11.2014
(535/R/ 2014)

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat, depus
pe 27.11.2014
(536/R/ 2014)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 02.12.2014
(544/R/ 2014)

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
288/2014

11

L
172/2014

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.363/2007 privind combaterea practicilor
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu
legislaţia
europeană
privind
protecţia
consumatorilor. (poz. b-36)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
109/2014

12

L
517/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia
europeană privind protecţia consumatorilor, în vederea
clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura o
transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de
pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE
, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului („Directiva privind
practicile comerciale neloiale”) , din perspectiva
consolidării acestor reglementări, în raport cu răspunderile
care revin României în calitate de stat membru al Uniunii
Europene.

13

L
15/2014

14

L
453/2014

IND

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. b-27)

BUG

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
PLx
459/2014

CD - OZ Plen

Proiect de Lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
03.03.2014
fiscal.
Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
(poz. b-53)
fiscal cu modificările i completările ulterioare.
CD - OZ Plen
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
68/2014

S - Adoptat pe
03.06.2014

S - Adoptat pe
18.02.2014

CD - OZ Plen
BUG

i MUN

Proiect de Lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 30.09.2014
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate, apobată cu modificări i CD - OZ Plen
de asigurări sociale de sănătate. (poz. a-4)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

completări prin Legea nr. 399/2006 cu modificările
completările ulterioare.

4

i

MUN

i SAN

Observa ii

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 02.12.2014
(539/R/ 2014)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 04.12.2014
(549/R/ 2014)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 08.12.2014
(557/R/ 2014)

Raport de
respingere,
depus pe
10.12.2014
491/Rs/ 2014)

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
337/2013

15

16

L
501/2013

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
524/2011

17

L
616/2011

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor
naturale. (poz. b-52)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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. c-1)

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

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013
privind
instituirea
impozitului
asupra
veniturilor
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor
din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor necesare
astfel încât să fie asigurată decuplarea formării preţurilor în
cadrul pieţei concurenţiale de formare a preţurilor în cadrul
pieţei reglementate.

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
25.02.2014

CD - OZ Plen
BUG

i JUR

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - OZ Plen
IND

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Observa ii
Raport de
adoptare în parte
a Cererii de
reexaminare,
depus pe
10.12.2014
(564/R/ 2014)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise, depus
pe 15.12.2014
(573/R/ 2014)

Raport depus pe
25.10.2012

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
525/2011

18

L
617/2011

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

anul 2010.

5

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Raport depus pe
25.10.2012

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
203/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual
de execu ie a bugetului de stat, a contului anual
de execu ie a bugetului Fondului na ional unic
de asigurări sociale de sănătate i a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2011.
(poz. c-3)

L
241/2013

Obiectul de reglementare

Aprobarea contului anual de execu ie a bugetului de stat, a
contului anual de execu ie a bugetului Fondului na ional
unic de asigurări sociale de sănătate i a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Observa ii

Raport depus pe
23.10.2013

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
428/2012

20

L
394/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execu ie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2011 i a contului general anual Aprobarea contului general anual de execu ie a bugetului
de execu ie a bugetului asigurărilor pentru asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 i a contului
general anual de execu ie a bugetului asigurărilor pentru
omaj pe anul 2011. (poz. c-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

21

PLx
186/2014
L
699/2013

PLx
413/2013

22

L
546/2013

omaj pe anul 2011.

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Proiect de Lege pentru modificarea Legii
S - Adoptată pe
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, 07.04.2014
cu modificările şi completările ulterioare în sensul egalizării
publice. (poz. b-9)
vîrstei
standard de pensionare pentru femei şi bărbaţi, prin
- Caracter: ordinar
creşterea vîrstei de penionare la femei de la 63 de ani la 65 CD - OZ Plen

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

MUN

de ani.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execu ie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2012 i a contului general anual Aprobarea contului general anual de execu ie a bugetului
de execu ie a bugetului asigurărilor pentru asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 i a contului
general anual de execu ie a bugetului asigurărilor pentru
omaj pe anul 2012. (poz. c-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

omaj pe anul 2011.

6

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Raport depus pe
23.10.2013

Raport depus pe
19.06.2014 de
respingere a
cererii de
rexaminare
(351/R 2014)

Raport depus pe
25.06.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
414/2013

23

L
547/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
CD +S
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
OZ Plen
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul BUG CD + BUG
unitar de pensii publice.
anul 2012. (poz. c-6)
S

Observa ii

Raport depus pe
25.06.2014

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

24

25

PLx
335/2014

Proiect de Lege privind economia socială.
(poz. b-5)

L
14/2014

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

PLx
481/2014

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit
al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional
Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea
privată a statului şi din administrarea Ministerului
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului
Timiş. (poz. a-23)

L
456/2014

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

26

PLx
592/2010
L
453/2010

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
(poz. b-47)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului
general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care
desfăşoară activităţi în acest domeniu, stabilirea măsurilor
de promovare a economiei sociale, precum şi stabilirea
competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale în domeniu.

Transferul, cu titlu gratuit al pachetului integral de acţiuni
deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul
Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din
proprietatea privată a statului şi din administrarea
Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a
judeţului Timiş i în administrarea Consiliului Jude ean
Timi , în vederea gestionării procesului de dezvoltare al
aeroportului, luând în considerare interesele economice ale
regiunii deservite de acesta.

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 dutyfree, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală.

7

S - Adoptată pe
18.06.2014

CD - ECON,
IND, MUN
pt. raport
comun

TDR:
04.09.2014

S - Adoptat pe
01.10.2014

CD - ECON
IND
pt. raport
comun

i TDR:
28.10.2014

S - Adoptat pe
14.10.2010

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

TDR:
22.11.2010

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
97/2013

27

L
21/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului
nr.7/2013
privind
instituirea
19.03.2013
impozitului asupra veniturilor suplimentare
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi
din sectorul gazelor naturale. (poz. b-48)
CD - BUG şi
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.
- Caracter: ordinar
IND pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
comun

Observa ii

TDR:
11.04.2013

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
105/2013

28

L
440/2012

PLx
223/2014

29

L
168/2013

S - Adoptat pe
Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri
25.03.2013
Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. b-8)
care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza CD - BUG,
- Caracter: ordinar
începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei proceduri MUN şi JUR
- Procedură de urgenţă: nu
de evaluare şi selecţie care respectă principiile concurenţei, pt. raport
- Iniţiator: Guvern
eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice.
comun
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru
Modificarea şi completarea unor acte normative dintre care 23.04.2014
modificarea şi completarea unor acte normative şi amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa
alte măsuri fiscal-bugetare. (poz. b-51)
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, CD - BUG i
- Procedură de urgenţă: da
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare.
JUR pt. raport
- Iniţiator: Guvern
comun

TDR:
18.04.2013

TDR:
15.05.2014

- Cameră decizională: CD

PLx
365/2014

30

L
329/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale
unor operatori economici din industria de apărare
şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.
(poz. b-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor
bugetare înregistrate de unii operatori economici din
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale
principale şi accesorii datorate bugetului general consolidat,
precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-bugetare
referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni a obligaţiilor
fiscale datorate de operatorii economici la care statul este
acţionar unic sau majoritar.

8

S - Adoptat pe
24.06.2014

CD - BUG
pt. raport

TDR:
11.09.2014

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

PLx
413/2014

PLx
414/2014

32

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, în sensul
Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea diminuării veniturilor cu suma de 375,8 milioane lei şi CD +S
bugetului de stat pe anul 2014. (poz. c-7)
majorării cheltuielilor cu suma de 517,2 milioane lei, iar - BUG
- Procedură de urgenţă: nu
deficitul bugetar se majorează cu suma de 893, 0 milioane pt. raport
- Iniţiator: Guvern
lei.
comun
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul CD +S
- BUG
2014. (poz. c-8)
2014.
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
comun

Observa ii

TDR:
14.09.2014

TDR:
14.11.2014

- Cameră decizională: CD+Senat

33

PLx
548/2014
L
234/2014

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi
S - Adoptat pe
în numerar şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 Adoptarea unor măsuriîn vederea combaterii evaziunii 02.12.2014
privind introducerea sistemelor moderne de plată. fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind
CD - BUG
opera uinile de încasări i plă i în numerar.
(poz. a-26)
pt. raport
- Caracter: ordinar

TDR:
30.12.2014

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

PLx
719/2010

34

L
492/2010

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 condiţiile de
comercializare a produselor. (poz. I-b-27)
CD - IND
comercializare a produselor.
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

9

TDR:
23.12.2010

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
656/2011

35

L
531/2011

PLx
166/2012

36

L
26/2012

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere. (poz. b-42)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a noilor
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere,
respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie
2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile
care trebuie îndeplinite pentru pentru exercitarea ocupaţiei
de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE)
nr.1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri
şi ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a
serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de
modificarea Regulamentului (CE) nr.561/2006 în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea
sa de stat membru al UE.

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. b-35)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

10

Stadiul

Observa ii

S - Adoptat pe
14.11.2011

CD - IND
TRSP
pt. raport
comun

i

TDR:
08.02.2013

S - Adoptat pe
21.05.2012

CD - IND
pt. raport

TDR:
20.06.2012

Nr.
crt

37

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

PLx
398/2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor
funciare nr.138/2004, pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011
privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru
modificarea literei e) a alineatului (6) al
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie.
(poz. b-12)

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

S - Adoptat pe
24.02.2014

L
300/2013

Observa ii

CD - IND,
TDR:
AGRI i MED 13.03.2014
pt. raport
comun

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

38

39

PLx
191/2014
L
17/2014

PLx
458/2014
L
403/2014

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul
S - Respins pe
organizării comune a pieţei vitivinicole.
08.04.2014
(poz. b-23)
Stabilirea cadrului juridic de func ionare a filierei
- Procedură de urgenţă: nu
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea CD - IND i
- Iniţiator: Guvern
originii, comercializarea şi controlul produselor vitivinicole,
AGRI
- Cameră decizională: CD
în acord cu normele europene.
pt. raport
comun
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
(poz. a-9)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative,
interven iile
legislative
vizând
alinierea
legisla ieina ionale de profil la normele europene
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obliga iilor
asumate de România, derivate din calitatea sa de stat
membru al Uniunii Europene.

11

TDR:
30.04.2014

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - IND.
JUR
pt. raport
comun

i

TDR:
14.10.2014

Nr.
crt

40

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
465/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
(poz. a-10)

L
495/2014

Obiectul de reglementare

41

42

L
488/2014

CD - IND i
JUR pt. raport
comun

PLx
578/2014
L
494/2014

PLx
725/2010

43

L
514/2010

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a
programului de transport, în baza cărora se
efectuează serviciile regulate de transport de
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile
judeţului Ilfov. (poz. a-8)

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.
(poz. b-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
23.10.2014

S - Adoptat pe
24.11.2014

CD - IND,
ADMIN i
TRSP
pt. raport
comun

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii petrolului
nr.238/2004. (poz. a-7)

Observa ii

S - Adoptat pe
30.09.2014

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

PLx
497/2014

Stadiul

Modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, cu
modificările i completările ulterioare, în vederea definirii
redeven ei, a depozitării petrolului, a sistemului na ional
de transport, a dreptului de operarea sistemului na ional de
transport etc., prin încheierea de acte adi ionale între
autoritatea competentă i titularii acordurilor petroliere,
potrivit art. 31 din legea mai sus men ionată.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere a
licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier,
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli
privind fixarea încărcăturii în vehicule.

12

TDR:
11.12.2014

S - Adoptat pe
09.12.2014

CD - IND
TRSP
pt. raport
comun

i

TDR:
30.12.2014

S - Adoptat pe
17.11.2010

CD - TRSP
pt. raport
comun

TDR:
23.12.2010

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
661/2013

44

45

46

L
552/2013

PLx
110/2014
L
531/2013

PLx
468/2012
L
333/2012

PLx
162/2014

47

48

L
21/2014

Plx
581/2014
L
414/2014

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

Stadiul
S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
S - Respins pe
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
03.03.2014
Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind
privind circulaţia pe drumurile publice.
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul
(poz. b-46)
CD - TRSP i
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie.
- Procedură de urgenţă: nu
JUR pt. raport
- Iniţiator: Guvern
comun
- Cameră decizională: CD
S - Respins pe
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 30.10.2013
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
(poz. b-15)
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
- Procedură de urgenţă: nu
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre CD - AGRI şi
- Iniţiator: Guvern
SĂN
privind suplimentele alimentare.
- Cameră decizională: CD
pt. raport comun
S - Adoptat pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
01.04.2014
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu CD - AGRI i
sancţionarea contravenţiilor silvice. (poz-20)
modificările
ulterioare, în scopul îmbunătă irii cadrului
- Procedură de urgenţă: da
JUR
normativ
în
materie.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
comun
S - Respins pe
Propunere legislativă - Legea zootehniei.
data de
(poz. a-14)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: deputa i + senatori
- Cameră decizională: CD

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul
zootehniei.

TDR:
13.02.2013

TDR:
20.03.2014

TDR:
29.11.2012

TDR:
17.04.2014

09.12.2014

CD - AGRI
pt. raport

13

Observa ii

TDR:
10.02.2015

Nr.
crt

49

Nr. înreg.

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
126/2014

50

L
2/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. b-44)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic

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

corespunzător privind organizarea şi funcţionarea sistemului
instituţional al minorităţilor naţionale.

Stadiul

Observa ii

S - Respins pe
24.10.2005

CD - Retrimis TDR:
pe 18.09.2012 - 25.09.2012
DROM
pt. raport

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 amplasarea
18.06.2014
Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din
şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
(poz. b-32)
TDR:
mijloacelor de publicitate .
CD - ADMIN
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
08.09.2014
- Caracter: ordinar
pt.
raport
- Procedură de urgenţă: da
înlocuitor

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

51

PLx
233/2013
L
122/2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Aprobarea uni nou program naţional de dezvoltare localaă S - Adoptat pe
Programului naţional de dezvoltare locală.
în scopul implementării unor proiecte de importanţă 17.06.2013
(poz. b-30)
naţională care susţin dezvoltarea regională prin realizarea
- Caracter: ordinar
unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi CD - ADMIN
- Procedură de urgenţă: da
socio-educativă în mediul rural şi urban.
pt. raport

TDR:
10.09.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
69/2014

52

L
698/2013

Proiect de lege pentru modificarea Legii
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale Modificarea art.14 şi 15 din Legea 540/2002 privind casele S - Adoptat pe
de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 18.02.2014
pensionarilor. (poz. b-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

14

CD - MUN
pt. raport

TDR:
04.03.2014

Nr.
crt

53

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
456/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind
modificarea şi completarea Legii nr.18/2014
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum
şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
(poz. a-8)

Modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul
introducerii unor noi categorii de beneficiari i a unor noi
domenii în care se poate presta muncă necalificată.

L
404/2014

Stadiul

Observa ii

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - MUN
pt. raport

TDR:
14.10.2014

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

54

55

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
96/2014
L
658/2013

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. b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 324/2003, 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,
schimbarea procedurii de evaluare a institutelor de
cercetare-dezvoltare, introducerea unui mecanism de
finanţare pe trei nivele.

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - Retrimis
pe 27.03.2012 - TDR:
10.04.2012
INV
pt. raport
suplimentar

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul S - Adoptat pe
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 24.02.2014
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din
b-45)
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul
- Caracter: ordinar
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între CD - JUR
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport
statele membre.
17.03.2014
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

15

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

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
351/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Avocatul Poporului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. b-37)

L
583/2014

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

2

3

Plx
124/2014
L
245/2014

PLx
1/2011
L
415/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind
adoptarea unor măsuri de reorganizare la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. a-2)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă 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. a-20)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completare unor prevederi din Legea
35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Avocatului Poporului, republicată, completarea
Ordonanţei de urgenţă 34/2009, cu privire la
rectiificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea
227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/2012, privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completarea unor acte
normative, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea 16/2013.

Adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, în scopul asigurării
funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură,
astfel cu a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului
nr.1/2014.

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
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii
Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al
Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA),
precum şi obligaţiile asumate de către cele două
instituţii în proiectele strategice cu finanţare
nerambursabilă din fonduri europene.

16

Stadiul

CD - Adoptat pe
17.09.2014

Observa ii

-

S - Adoptat pe
09.12.2014

CD - Adoptată pe
15.04.2014
S - OZ Plen

Înscris pe
ordinea de zi

CD - Adoptată pe
17.05.2011
S - OZ Plen

Înscris pe
ordinea de zi

Nr.
crt

4

5

6

Nr. înreg.

PLx
521/2011
L
660/2011

PLx
355/2014
L
613/2014

PLx
169/2014
L
167/2014

PLx
458/2012

7

L
329/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
CD - Adoptată pe
de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 18.10.2011
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. a-19)
sensul armonizării acestui act normativ cu prevederile S - ÎNV

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

pt. raport suplimentar

Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în
domeniul securităţii sociale între Guvernul
CD - Adoptat pe
României şi Guvernul Quebecului, semnată la Ratificarea de către România a Înţelegerii în domeniul 30.09.2014
Quebec, la 19 noiembrie 2013. (poz. b-25)
securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul

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

Quebecului.

S - MUN
pt. raport

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al
art.8 din Legea nr.218/2002 privind
Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi S - Adoptat pe
(poz. a-17)
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că 15.12.2014

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

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. b-26)

funcţia de inspector general al Inspectoratului General
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de
stat.

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.

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

Observa ii

TDR:
29.05.2012

Comisia a depus
raportul favorabil

Trimis la
Camera
Deputa ilor pt.
dezbatere

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - Adoptată pe
19.12.2014

-

Nr.
crt

8

9

Nr. înreg.

PLx
480/2014
L
429/2014

PLx
457/2014
L
378/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observa ii

Proiect de Lege pentru aprobarea preţului
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe Aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă S - Adoptat pe
lemnoasă pe picior, potrivit dispozi iilor art. 202 pct.8 01.10.2014
picior. (poz. a-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al
art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil.
(poz. a-21)

din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările
ulterioare, în valoare de 101 lei.

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

CD - Adoptată pe
19.12.2014

S - Adoptat pe
30.09.2014

-

-

CD - Adoptată pe
19.12.2014

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

PLx
16/2014

10

L
650/2013

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
S
- Adoptat pe
de urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru
03.02.2014
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar- CD - Adoptată pe
măsuri financiar-fiscale. (poz. b-49)
fiscale.
19.12.2014
- Caracter: ordinar

-

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

11

PLx
347/2014
L
425/2014

Legea pentru modificarea Legii nr.571/2003
S - Adoptată pe
privind Codul fiscal. (poz. b-1)
Modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, în 25.08.2014

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

sensul reducerii cotei de contribuţie de asigurări sociale
datorată de angajator.

18

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
123/2014

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observa ii

Scutirea de la plata unor debite provenite din pensii,

12

PLx
390/2014
L
451/2014

Proiect de Lege privind scutirea de la plată a constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina
unor debite provenite din pensii. (poz. b-3)
pensionarilor aflaţi în evidenţia sistemului public de S - Adoptată pe

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

pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi,
reprezentând sume încasate necuvenit, prin derogarea
de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar

de

pensii

publice,

cu

modificările

şi

01.09.2014

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
125/2014

completările ulterioare.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a

PLx
389/2014

13

L
450/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi
complearea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
prcum şi pentru stabilirea unor măsuri în
vederea recuperării debitelor înregistrate cu
titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.
(poz. b-2)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
369/2014

14

L
449/14

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012, a Legii petrolului
nr.238/2004, precum şi pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014
privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar
al statului la Compania Naţională de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. şi la
Societatea Naţională de Transport Gaza
Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru
modificarea unor acte normative. (poz. b-4)

Guvernului

nr.111/2010

privind

concediul

şi

indemnizaţia pentru creşterea copiilor, astfel încât, pe
perioada concediului pentru creşterea copilului, să se
permită părinţilor primirea/realizarea unor venituri
suplimentare. În acest sens, pe lângă sumele deja
reglementate ca excepţie de la suspendarea acordării
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se propune şi

S - Adoptată pe
01.09.2014

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
126/2014

exceptarea de la suspendare pentru părinţii care
realizează efectiv venituri de până la 1500 lei anual.
Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, modificarea şi completarea
Legii petrolului nr.238/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obliigaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al
statului la Compania Naţională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica”- SA şi la Societatea
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz”- SA
Mediaş pentru modificarea unor acte normative.

19

S - Respins pe
25.08.2014

CD - Adoptat pe
17.07.2014

Legea nr.
127/2014

Nr.
crt

15

16

17

Nr. înreg.

PLx
434/2014
L
452/2014

PLx
438/2014
L
454/2014

Plx
84/2014
L
195/2014

PLx
346/2013

18

L
303/2013

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2006 privind
prevenirea şi combaterea dopajului în sport
precum
şi
pentru
modificarea
Legii
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea
producerii şi traficului ilicit de substanţe
dopante cu grad mare de risc. (poz. a-5)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect
de
Lege
pentru
modificarea
Standardului Internaţional Lista interzisă pentru
anul 2014. (poz. a-6)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea i completarea Legii nr. 227/2006 privind
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,
precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de
substanţe dopante cu grad mare de risc, cu modificările
şi completările ulterioare.

Modificarea Standardului internaţional Lista interzisă
pentru anul 2014, aprobat prin Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale Anti - Doping nr.283/2013, în
vederea aplicării unitare a dispoziţiilor privind
prevenirea şi combaterea dopajului în sport de către
România, ca parte semnatară a Convenţiei
internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în
cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19
octombrie 2005, precum şi ca semnatară a Codului
Mondial Anti – Doping.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru
aprobarea unor măsuri de eficientizare a Preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a
sistemului de gestionare a instrumentelor întregii structuri şi a atribuţiilor Autorităţii de
structurale. (poz. a-3)
Management POS CE de la Ministerul Economiei.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii
i
Dezvoltării Rurale, precum i a unor structuri
Adoptarea
aflate în subordinea acestuia. (poz. b-13)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

20

Stadiul

Observa ii

S - Adoptat pe
17.09.2014

CD - Adoptat pe
30.09.2014

S - Adoptat pe
17.09.2014

CD - Adoptat pe
30.09.2014

Legea nr.
128/2014

Legea nr.
129/2014

CD - Adoptat pe
25.03.2014
S - Adoptată pe
17.09.2014

S - Adoptat pe
17.02.2014

CD - Adoptat pe
30.09.2014

Legea nr.
133/2014

Legea nr.
139/2014

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

PLx
342/2014
L
314/2014

PLx
368/2014

20

L
349/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru
modificarea unor acte normative în domeniul
sănătăţii. (poz. b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.29/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă.
(poz. b-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
89/2014

21

L
8/2014

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea implementării
corespunzătoare a aquis-ului comunitar şi a
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat
membru al UE, cu privire la transparenţa măsurilor care
reglementează includerea medicamentelor în domeniul
de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de
sănătate, în concordanţă cu prevederile Directivei
nr.89/105/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988
privind transparenţa măsurilor ce reglementează
stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi
includerea acestora
în domeniul de aplicare al
sistemelor naţionale de asigurări de sănătate.

Modificarea i completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţ,aprobată cu modificări prin Legea
nr. 362/2009, cu modificările i completările ulterioare,
în vederea adoptării unor măsuri pentru optimizarea
fluxurilor
financiare
din
cadrul
programelor
opera ionale finan ate din insrumente structurale.

Stadiul

S - Adoptată pe
23.06.2014

21

Legea nr.
140/2014

CD - Adoptat pe
30.09.2014

S - Adoptat pe
24.06.2014

Legea nr.
141/2014

CD - Adoptat pe
30.09.2014

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de
S
- Adoptat
reglementare a pieţei produselor din sectorul Modul de desfăşurare a activităţilor economice, de 24.02.2014
agricol. (poz. b-9)
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice, a
- Caracter: ordinar
produselor agicole proprii şi de exercitare a comerţului CD - Adoptat pe
- Procedură de urgenţă: da
cu aceste produse.
30.09.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observa ii

pe
Legea nr.
145/2014

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
346/2014

22

L
375/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind autorizarea plăţii
cotizaţiilor la Forumul Internaţional al
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică (Forum of Incident Response and
Security Teams - FIRST) şi la Forumul
TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din
domeniul Cercetării şi al Educaţiei (TransEuropean Research and Education Network
Association - TERENA) în scopul menţinerii
participării Centrului Naţional de Răspuns la
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO
la aceste două organisme non-guvernamentale.
(poz. b-11)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observa ii

S - Adoptat pe
23.06.2014
Autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional
al Echipelor de Răspuns la Incidentele de Securitate
Cibernetică(Forum of Incident Response and Security
Teams – FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted
Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Esteuropene a
Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (TransEuropean Research and Education Network Association
– TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme nonguvernamentale.

CD - Adoptat pe
30.09.2014
Legea nr.
146/2014

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

23

PLx
356/2014
L
581/2014

Proiect de Lege pentru aderarea României la
Tratatul între Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor
de Jos şi Republica Portugheză privind crearea
CD - Adoptat pe
Forţei
de
Jandarmerie
Europeană, Modul de îndeplinire a procedurilor interne necesare 17.09.2014
EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 pentru aderarea României la Tratatul For ei de
Jandarmerie Europene.
octombrie 2007. (poz. b-24)
S - Adoptat pe

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

30.09.2014

22

Legea nr.
148/2014

Nr.
crt

24

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
366/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
naţionale directe complementare, care se
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură. (poz. b-28)

L
330/2014

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

25

26

PLx
319/2014
L
315/2014

PLx
396/2014
L
377/14

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei
de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind
abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de
urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare
locală.
(poz. b-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru
modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului
de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă
financiară nerambursabilă din parte Uniunii
Europene. (poz. b-21)

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare,
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi
pentru modificarera art 2 din Legea nr.361/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.139/2007, cu modificările ulterioare, în
vederea implementării corespunzătoare a aquis-ului şi a
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat
membru al Uniunii Europene, cu privire la aplicarea
schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii pentru
agricultori în cadrul politicii agricole comune pentru
anul 2014.

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală,
în sensul abrogării alin.(9) al art.9 referitor la
obligativitatea avizării obiectivelor de investiţii noi de
către Consiliul tehnico-economic al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca
măsură necesară pentru simplificarea procesului
administrativ de avizare a proiectelor de investiţii locale.

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.198/2005
privind
constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere,
înlocuire şi dezvoltare pentru proiecte de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de
asistenţşă financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene, astfel încât să fie asigurat fluxul necesar
continuării contractelor în derulare.

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

23

Stadiul

S - Adoptat pe
24.06.2014

CD - Adoptată pe
19.11.2014

S - Adoptat pe
10.06.2014

CD - Adoptată pe
19.11.2014

Observa ii

Legea nr.
152/2014

Legea nr.
155/2014

S - Adoptată pe
02.09.2014

CD - Adoptată pe
19.11.2014

Legea nr.
156/2014

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
364/2014

27

L
241/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind
stabilirea cadrului institutional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice,
de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de
gaze cu efect de sera atribuite României la
nivelul Uniunii Europene. (poz. B-39)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
395/2014

28

L
376/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(poz. b-21)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.115/2011
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect
de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene,
aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul repartizării, pentru
anul 2014, a unor sume obţinute din vînzarea la licitaţie
a certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.49/2011, ca urmare a necesităţii
clarificării cadrului legal referitor la declararea ariilor
naturale protejate şi la încadrarea acestora în categorii
specifice de management , care să asigure protecţia şi
conservarea speciilor şi/sau habitatelor pentru care au
fost instituite.

24

Stadiul

Observa ii

S - Adoptat pe 24.06.2014

CD - Adoptată pe
19.11.2014

Legea nr.
160/2014

S - Adoptată pe
02.09.2014

CD - Adoptată pe
25.11.2014

Legea nr.
161/2014

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

PLx
460/2014
L
455/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
accelerarea şi finalizarea procesului de
soluţionare a cererilor formulate în temeiul
Legii nr.9/1998 privind acordarea de
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
precum şi al Legii nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii Adoptarea de măsuri pentru accelerarea i finalizarea
cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a procesului de solu ionare a cererilor formulate în
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în temeiul Legii nr. 9/1998.
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa,
ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de Pace între România şi Puterile
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte
normative. (poz. a-1)

Stadiul

Observa ii

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - Adoptată pe
25.11.2014

Legea
nr.164/2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
73/2014

30

L
9/2014

Proiect de lege privind administrarea creanţelor
bugetare reprezentând comisionul datorat de
S - Adoptat pe
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. Administrarea creanţelor bugetare reprezentând 18.02.2014
comisionul datorat de angajatori inspectoratelor
(poz. b-16)
teritoriale de muncă şi abrogarea textelor similare din
- Caracter: ordinar
CD - Adoptată pe
OUG 17/2011.
- Procedură de urgenţă: nu
25.11.2014

Legea nr.
170/2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

31

PLx
466/2014
L
486/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012. (poz. a-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Completarea Legii energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012, cu modificările i completările
ulterioare, urmărindu-se ca, până la data de 31
decembrie 2018, producătorii de gaze naturale din
România sau afilia ii acestora, după caz, să fie
obliga i să încheie tranzac ii pe pie ele centralizate
din
ara noastră, în mod transparent
i
nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantită i
minime de gaze naturale din produc ia proprie,
destinată consumului intern.
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S - Adoptat pe
01.10.2014

CD - Adoptată pe
03.12.2014

Legea
nr.174/2014

Nr.
crt

32

33

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
421/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru reglementarea
unor măsuri fiscale. (poz. a-25)

L
430/2014

PLx
358/2014
L
612/2014

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

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, fiind vizate
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată
i Ordonan a de
urgen ă a Guvernului nr. 29/2011 privind
reglementarea acordării e alonărilor de plată,
aprobată prin Legea nr.15/2012.

Stadiul
S - Adoptată pe
09.09.2014

CD - Adoptată pe
03.12.2014

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei
CD - Adoptat pe
Minamata cu privire la mercur, deschisă spre
semnare şi semnată de România la Kumamoto, Ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, 30.09.2014
adoptată la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013,
la 10 octombrie 2013. (poz. b-38)
semnată de România la aceea i dată.
S - Adoptat pe
- Procedură de urgenţă: nu
08.12.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul
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Observa ii

Legea nr.
175/2014

Legea nr.
176/2014

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 i 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 i amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu i echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
16. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
17. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(la data de 19 decembrie 2014)
I. În perioada 15 - 19 decembrie 2014

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 25 avize.
Cele 14 rapoarte depuse sunt:

♦ rapoarte de adoptare
♦ rapoarte de respingere

10
4

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

3
0
11

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 464 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 70 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 33 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2014.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1484 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

2013

2014

♦

rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

581

♦

rapoarte suplimentare

134

106

♦

rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

26

771

713

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 perioada 15 - 19 decembrie 2014

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.458/2012

1

2

PLx.549/2013

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

09.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(570/R din 15.12.2014)

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa 52 parlam.
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru transporturi

19.11.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(576/R din 15.12.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 senator
adoptat de
Senat

23.04.2014

Raport de respingere
(572/R din 15.12.2014)

Guvern
adoptat de
Senat

09.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(573/R din 15.12.2014)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori
imobiliare şi societăţile de administrare a invenţiilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital
– prioritate legislativă

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.133/2014

PLx.239/2014
2

Denumirea proiectului
Proiectul de Lege pentru completarea art.24¹ din Legea nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie – raport comun cu comisia pentru
mediu
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor
suplimentare obţinute ca urmare a dereglării preţurilor din sectorul
gazelor naturale

PLx.457/2014
3

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.33/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la
alin.(4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat
şi a aparatelor consumatoare de combustibil – prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

09.12.2014

Raport de adoptare
(574/R din 15.12.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

25.11.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(576/R din 15.12.2014)

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.549/2013

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa 52 parlam.
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru buget

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.436/2014

Plx.226/2014
2

3

PLx.343/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 –
Codul Silvic – raport comun cu comisia juridică şi comisia pentru
mediu

125
parlam.
adoptat de
Senat

15.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(575/R din 15.12.2014)

Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” – Staţiunea de Cercetare –
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul
Botoşani, în domeniul public al Judeţului Botoşani şi în administrarea
Consiliului Judeţean Botoşani – raport comun cu comisia juridică

10 dep.
respinsă
de Senat

04.06.2014

Raport de respingere
(579/R din 16.12.2014)

Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
– raport comun cu comisia juridică

19 parlam.
adoptat de
Senat

25.08.2014

Raport de adoptare
(579/R din 17.12.2014)

V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.133/2014

PLx.436/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiectul de Lege pentru completarea art.24¹ din Legea nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie – raport comun cu comisia pentru
industrii

1 senator
adoptat de
Senat

03.12.2014

Raport de respingere
(572/R din 15.12.2014)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 –
Codul Silvic – raport comun cu comisia pentru agricultură şi
comisia juridică

125
parlam.
adoptat de
Senat

15.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(575/R din 15.12.2014)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind declararea zile de 16 mai, ca Ziua
Naţională a Costumului Popular Românesc

15 parlam.
respinsă
de Senat

25.11.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(581/R din 18.12.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Guvern
adoptat de
Senat

09.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(571/R din 15.12.2014)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 –
Codul Silvic – raport comun cu comisia pentru agricultură şi
comisia pentru mediu

125
parlam.
adoptat de
Senat

15.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(575/R din 15.12.2014)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.408/2014

VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.568/2014

PLx.436/2014

Denumirea proiectului

3

4

Plx.333/2014

Plx.324/2014

Plx.226/2014
5

6

7

PLx.343/2014

Plx.401/2014

Propunere legislativă pentru recunoaşterea delfinilor drept persoane
non-umane

1 dep.
respinsă
de Senat

09.12.2014

Raport de respingere
(577/R din 15.12.2014)

Propunere legislativă privind localitatea Pungeşti

1 dep.
respinsă
de Senat

09.12.2014

Raport de respingere
(578/R din 15.12.2014)

Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” – Staţiunea de Cercetare –
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul
Botoşani, în domeniul public al Judeţului Botoşani şi în administrarea
Consiliului Judeţean Botoşani – raport comun cu comisia pentru
agricultură

10 dep.
respinsă
de Senat

03.12.2014

Raport de respingere
(579/R din 16.12.2014)

Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
– raport comun cu comisia pentru agricultură

19 parlam.
adoptat de
Senat

03.12.2014

Raport de adoptare
(579/R din 17.12.2014)

03.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(493/RS din
17.12.2014)

Data
dezbaterii

Observaţii

09.12.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(493/RS din
17.12.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în
faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor 15 parlam.
ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în respinsă
urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, de Senat
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 - raport
comun cu comisia pentru drepturile omului

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Plx.401/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în
faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor 15 parlam.
ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în respinsă
urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, de Senat
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 - raport
comun cu comisia juridică

IX. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
RAPORT COMUN asupra proiectului Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

17.12.2014

Raport de adoptare
(24/RC din 17.12.2014)
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
¾ Întrebări

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării
Neplata navetei profesorilor din mediu rural
Stimate domnule Ministru,
În judeţul Iaşi, dar sunt convins că e valabil şi pentru restul ţării, sunt numeroase cazuri de profesori care nu
şi-au recuperat banii de navetă, în principal datorită faptului că bugetul majorităţii primăriilor de comună nu permite
achitarea acestor obligaţii. Un nou motiv de demotivare a profesorilor nu face decât să ducă la scăderea calităţii
învăţământului.
Vă rog să îmi comunicaţi care este poziţia ministerului în raport cu nemulţumirile profesorilor care nu şi-au
primit drepturile şi dacă luaţi în calcul posibilitatea ca deconturile să fie făcute de inspectoratele şcolare judeţene şi
nu de primării?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Strategia pentru stimularea natalităţii
Stimată Doamnă Ministru,
Situaţia natălităţii a atins cote alarmante în România în ultimii ani, în 2013 înregistrându-se cel mai scăzut
nivel de după al doilea război mondial, acest lucru având consecinţe grave asupra societăţii româneşti.
Vă rog să îmi comunicaţi ce strategie are ministerul pe care îl conduceţi în vederea stimulării creşterii
natalităţii în România.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
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Adresată domnului Robert - Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei
Procedura de numire a conducerii DIICOT
Stimate Domnule Ministru,
Având impactul negativ major pe care l-a avut arestarea preventivă a procurorului şef DIICOT vă rog sa îmi
comunicaţi care este procedura pe care plănuiţi să o urmaţi pentru desemnarea viitorului procuror şef DIICOT, ce
criterii veţi avea în vedere şi ce veţi face în vederea transparentizării acestui proces pentru a nu mai avea la
conducerea acestui instituţii vitale pentru justiţie persoane cu legături cu grupurile infracţionale sau care nu
corespund din punct de vedere al conduitei profesionale.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Criza de sânge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
Stimate Domnule Ministru,
Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Iaşi se confruntă cu o criză prelungită de donatori, situaţie care se
regăseşte cu siguranţă la nivelul întregii ţări. Spitalele din Iaşi sunt nevoite de multe ori să amâne operaţii din cauza
lipse de sânge. Unul dintre motive pentru care oamenii refuză să doneze sânge este neîncrederea faţă de condiţiile din
centrele de transfuzii.
Vă rog să îmi comunicaţi care este strategia ministerului pentru a stimula donarea de sânge şi pentru a creşte
încrederea populaţiei în acest proces medical.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Ionuţ Vulpescu, ministrul Culturii
Stadiul lucrărilor de reabilitare a Palatului Culturii Iaşi
Stimate Domnule Ministru,
Palatul Culturii, clădire simbol a Iaşiului, este în renovare de foarte mulţi ani, în toţi aceşti ani fiind închis
publicului.
Vă rog să îmi comunicaţi care este stadiul lucrărilor de reabilitare, care este calendarul lucrărilor şi când
estimaţi că va fi redeschis Palatul Culturii pentru vizitare?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
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Adresată doamnei Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Planurile de regularizare a râului Nicolina
Stimată Doamnă Ministru,
Municipiul Iaşi este străbătut de două râuri: Bahlui şi Nicolina. În ultimii ani râul Bahlui s-au făcut lucrări de
regularizare şi modernizare, iar acum arată acceptabil. În schimb râul Nicolina nu a beneficiat de astfel de lucrări şi
reprezintă o sursă de disconfort şi neplăceri pentru locuitorii colegiului pe care îi reprezint.
Vă rog să îmi comunicaţi dacă există planuri de modernizare în următorii ani pentru râul Nicolina pe
teritoriul municipiului Iaşi, având în vedere şi posibilitatea accesării de fonduri europene în cadrul exerciţiului
financiar 2014-2020.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***

