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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de marţi, 16 iunie
Camera Deputaţilor şi Senatul reunite în şedinţă comună marţi, 16 iunie, au votat următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2013 privind
constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind
legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale (411 voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere);
2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.6/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (417 voturi pentru);
3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.66/2013 privind
aprobarea componenței nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea
Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (421 voturi pentru, o abţinere);
4. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei (424 voturi pentru, o abţinere);
5. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (429
voturi pentru);
6. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.23/2013 privind
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie ( 432 voturi pentru, un vot împotrivă );
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 (Pl-x 384/2015, L
203/2015) – lege organică (303 voturi pentru, 124 împotrivă, 2 abţineri).
De asemenea, a fost adoptat prin vot secret cu buletine Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a Biroului Comisiei speciale a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe
(353 voturi pentru, 17 împotrivă)
În aceeaşi zi, domnul deputat Dorel Gheorghe Căprar a depus jurământul în faţa plenului reunit al
Parlamentului în calitatea sa de membru numit al Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe.
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 17 iunie
Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa de plen de miercuri, 17 iunie, prin vot final, următoarele acte
normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea
modului în care Autoritatea de Supraveghere Financiară şi-a exercitat atribuţiile în cazul poliţelor RCA
(PH CD 60/2015) – 117 voturi pentru, 135 împotrivă, 6 abţineri.
2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 61/2015) 265 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri.
3. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 444/2015) - 171 voturi
pentru, 100 împotrivă, 5 abţineri.
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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 223/2014) - 185 voturi pentru, 88
împotrivă, 3 abţineri.
5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi
inundaţiilor (PL-x 411/2012/2015) - 278 voturi pentru, 1 abţinere.
6. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi” (Pl-x
308/2014) - 279 voturi pentru.
7. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.89 din 29 august 2000 privind unele măsuri
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare (Pl-x 160/2015) - 282 voturi pentru.
8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale (PL-x 135/2015) 279 voturi pentru.
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 166/2010) - 278 voturi pentru.
Camera Deputaţilor a adoptat de asemenea, tot prin vot final, un număr de 10 propuneri legislative (8
ordinare, 2 organice), pentru care comisiile de specialitate au elaborat rapoarte de respingere.
Un număr de trei proiecte de lege au fost retrimise la comisiile sesizate în fond, în vedere redactării de
rapoarte suplimentare, după cum urmeaza:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PL-x 354/2015).
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x
205/2015).
3. Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (Pl-x 208/2015).
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 19 iunie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1216

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

490

1) Dezbătute

445
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

390

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– amânate pentru sesiunea următoare
– la vot final
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
4) Desesizări
5) Retrase de iniţiatori

442
41
46
132
223
3
0
769
156
583
21
9
22
20
2
7
2

Cele 442 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
132 proiecte de legi initiate de Guvern:
din care:
61 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
32 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
39 proiecte de legi
310 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 155 de legi, dintre care 23 din iniţiativele adoptate in sesiunea
septembrie-decembrie 2014.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa de miercuri, 17 iunie

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

167
167

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
17

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

16

Retrimise la comisii

▪ Cele 17 iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
1 proiect de lege
14 propuneri legislative

17
1
7
9
0
3
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 15 – 19 iunie 2015
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 444/2015 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

2.

PL-x 223/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

3.

PL-x 411/2012/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

4.
5.
6.
7.

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
Pl-x 308/2014 – Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”
Pl-x 160/2015 - Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare
PL-x 135/2015 - Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanţa Guvernului
nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale
PL-x 166/2010 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 402/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Se comunică respingerea proiectului
III.Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat:

1.

Pl-x 405/2014 - Propunerea legislativă privind statutul artistului

2.

Pl-x 560/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor

3.

Pl-x 489/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

4.

Pl-x 451/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice
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5.

Pl-x 445/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2013
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice

6.

Pl-x 509/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

7.

Pl-x 523/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.257 alin.(2) lit.b) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale

8.

Pl-x 566/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii

9.

Pl-x 603/2014 - Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară
a anului 2015
( situaţie la data de 19 iunie 2015 )

În şedinţa din data de 28 ianuarie 2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2015, care cuprinde 128 de proiecte de
legi.
Din totalul proiectelor de legi, 102 au fost transmise Parlamentului, dintre care 99 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ şi 3 sunt
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:

Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

7

95

102

ÎN PROCEDURĂ

- pe ordinea de zi a
plenului:
0 - la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
3 - la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :
3

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

3

ADOPTATE / RESPINSE
- transmise la Senat:
0
0 - în curs de promulgare:
0
- legi promulgate:

4
1
2

- transmise la Senat:
9
- respinse definitiv:
39
- în curs de promulgare:
0
- legi promulgate:

0
1
9
34

48

51

99

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 18 iunie 2015)

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

Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
411/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general al datoriei publice aferente anului 2013.
(poz. I-c-7)

L
568/2014

Obiectul de reglementare

CD + S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
PLx
412/2014

2

3

L
569/2014

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-8)

CD + S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

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

PLx
28/2015

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu S - Adoptat pe
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 11.05.2015
Legii apelor nr.107/1996. (poz. I-a-12)

L
591/2014

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar

necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul

CD - OZ Plen

Observaţii
Raport de
adoptare în
forma prezentată
de Guvern depus
pe 24.03.2015
(5/Rc/ 2015)

Raport de
adoptare în
forma prezentată
de Guvern depus
pe 24.03.2015
(6/Rc/ 2015)
Raport de
respingere a
cererii de
reexaminare şi

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
524/2011

4

L
616/2011

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

Obiectul de reglementare
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care
derivă din calitaea sa de stat membru al Uniunii
Europene, evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate
de nerespectarea legislaţiei europene.

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
MED

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Observaţii
adoptarea Legii
în forma trimisă
spre promulgare
depus pe
04.06.2015
(350/R/ 2015)

Raport depus pe
25.10.2012

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

5

L
617/2011

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

6

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

7

L
394/2012

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

pe anul 2010.

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

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Raport depus pe
25.10.2012

Raport depus pe
23.10.2013

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

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

şomaj pe anul 2011.

2

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Raport depus pe
23.10.2013

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2012. (poz. I-c-5)

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Observaţii

Raport depus pe
25.06.2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
414/2013

9

L
547/2013

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
CD +S
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 BUG CD + BUG
sistemul unitar de pensii publice.
anul 2012. (poz. I-c-6)
S

Raport depus pe
25.06.2014

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

10

PLx
20/2015
L
603/2014

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind
Modificarea şi completarea unor acte normative, din 05.02.2015
modificarea şi completarea unor acte normative. perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de
(poz. I-a-10)
noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii CD - Procedură de urgenţă: da
Europene.
Suspendat
- Iniţiator: Guvern
18.03.2015

Suspendat

- Cameră decizională: CD
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PLx
235/2015
L
5/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea
unor măsuri de eficientizare a sistemului de
gestionare a instrumentelor structurale.
(poz. I-a-26)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stabilirea unor măsuri în vederea implementării unui
proces de reformă a sistemului achiziţiilor publice pentru
a asigura folosirea mai eficientă a fondurilor europene şi
naţionale, precum şi pentru accelerarea procesului de
dezvoltare a infrastructurii economice şi sociale în
România.

3

S - Adoptat pe
11.03.2015

CD Suspendat
29.04.2015

Suspendat

Nr.
crt

12

13

Nr. înreg.

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
592/2010
L
453/2010

PLx
97/2013

14

L
21/2013

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(poz. I-b-24)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
(poz. I-b-52)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii,
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă
de acţionari şi public.
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.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
02.04.2012

CD - Retrimis
pe data de
23.10.2012
ECON şi JUR
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe

TDR:

14.10.2010

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

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 din Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-55)
CD - BUG şi
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.
- Caracter: ordinar
IND pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
comun

TDR:
22.11.2010

TDR:
11.04.2013

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

15

L
440/2012

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
(poz. I-b-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea
fondurilor publice.
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S - Adoptat pe
25.03.2013

CD - BUG,
MUN şi JUR
pt. raport
comun

TDR:
18.04.2013

Nr.
crt

16

17

18

19

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
467/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal. (poz. I-b-54)

L
492/2014

PLx
75/2015
L
718/2014

PLx
268/2015
L
6/2015

PLx
371/2015
L
127/2015

Obiectul de reglementare

CD - BUG
pt. raport

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
(poz. I-a-5)

Proiect de lege privind Codul fiscală. (poz. II-13)

TDR:
23.10.2014

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
CAE
pt. raport

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

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

Observaţii

S - Adoptat pe
01.10.2014

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014
privind piaţa de capital. (poz. I-a-4)

Stadiul

Modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 privind
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
intervenţiile
legislative
vizând
eliminarea
unor
obstacolecare împiedică evoluţia pieţei de capital din
România, pentru a continua dezvoltarea unei astfel de
pieţe eficiente şi competitivecu celelalte pieţe de capitaldin
Uniunea Europeană, cu respectarea drepturilor
fundamentale ale investitorilor, prin simplificarea
regimuluiofertelor publice şi al listărilor de acţiuni şi
obligaţiuni, prin eliminarea pragurilor de deţinere a
acţiunilor emise de operatorii de piaţă şi a S:I:F: care
creează blocaje în funcţionarea acestor entităţi şi a unor
prevederi restrictive referitoare la condiţiile de întrunire a
cvorumului şi de adoptare a hotărârilor generale ale
acţionarilor etc.
Adoptarea unui nou Cod Fiscal, care, în linii mari,
păstrează orientarea actualei reglementări, ce urmează să
fie abrogată.
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TDR:
02.03.2015

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - BUG
pt. raport

TDR:
07.04.2015

S - Adoptat pe
27.04.2015

CD - BUG
pt. raport

TDR:
26.05.2015

Nr.
crt

20

Nr. înreg.
PLx
385/2015
L
128/2015

PLx
337/2013

21

22

L
501/2013

PLx
57/2015
L
475/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind Codul de procedură fiscală.
(poz. II-12)

Crearea cadrului legislativ privind Codul de procedură
fiscală, care, în linii mari păstrează vechea structură a
actului normativ, aducându-se în acelaşi timp îmbunătăţiri
prin comasarea unor titluri sau capitole, în scopul
înlesnirii accesului şi înţelegerii cu mai multă uşurinţă de
către persoanele fizice şi juridice cărora li se aplică.

S - Adoptat pe
28.04.2015

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

S - Adoptat pe
25.02.2014

Proiect de lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism. (poz. I-b-47)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

CD - BUG
pt. raport

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

Observaţii

TDR:
26.05.2015

TDR:
27.05.2015

S - Adoptat pe
12.02.2015

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.19/2014
pentru
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007
privind despăgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. în vederea
achiziţionării de autoturisme. (poz. I-a-2)

CD - Retrimis
pe data de
27.05.2015
BUG şi JUR
pt. raport
suplimentar

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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TDR:
10.06.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
656/2011

23

24

25

L
531/2011

PLx
190/2014
L
17/2014

PLx
239/2014
L
192/2014

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere. (poz. I-b-40)
- 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.

Stadiul

S - Adoptat pe
14.11.2011

CD - IND şi
TRSP
pt. raport
comun

S - Adoptat pe
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
07.04.2014
reabilitarea structurilor de primire turistică situate
Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice,
naţional. (poz. I-b-4)
a obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- 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. I-b-57)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

ambiental-arhitecturală a construcţiilor, precum şi de
amenajare a terenului aferent acestor imobile.

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.
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Observaţii

CD - IND
pt. raport

TDR:
08.02.2013

TDR:
30.04.2014

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015
TDR:
25.02.2015
la IND pt.
raport
suplimentar

Nr.
crt

26

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. I-b-14)

L
495/2014

Obiectul de reglementare

27

PLx
479/2014
L
484/2014

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii
de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a
Sistemului Energetic Naţional, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin
pompaj.

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

PLx
537/2014

28

L
596/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în
domeniul instrumentelor structurale care privesc
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.
(poz. I-b-13)

Observaţii

S - Adoptat pe
30.09.2014

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei
electrice şi de echilibrare a Sistemului
electroenergetic national, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15
MW. (poz. I-b-29)

Stadiul

Modificarea şi completarea OUG nr.47/2013 privind unele
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc
beneficiarii direct finanţaţi din fondurile externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în
domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin
Legea nr.222/2013.

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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TDR:
23.10.2014

S - Respins pe
01.10.2014

CD - IND şi
AGRI
pt. raport
comun

TDR:
28.10.2014

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - IND şi
TRSP
pt. raport
comun

TDR:
23.12.2014

Nr.
crt

29

30

31

32

Nr. înreg.

PLx
578/2014
L
494/2014

PLx
29/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii petrolului
nr.238/2004. (poz. I-b-30)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
593/2014

PLx
725/2010

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. I-b-18)

PLx
661/2013
L
552/2013

Modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a sistemului
naţional de transport, a dreptului de operarea sistemului
naţional de transport etc., prin încheierea de acte
adiţionale între autoritatea competentă şi titularii
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus
menţionată.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
09.12.2014

CD Retrimisă pe
18.03.2015 la
IND şi TRSP
pt. raport
suplimentar

TDR:
25.03.2015

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele S - Adoptat pe
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 05.02.2015
(poz. I-a-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
514/2010

Obiectul de reglementare

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

autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor
şi realizării unui mediu antreprenorial în cadrul
comunităţilor locale.

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.

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-20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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CD - IND şi
JUR
pt.raport

TDR:
16.02.2015

S - Adoptat pe
17.11.2010

CD - TRSP
pt. raport
comun

TDR:
23.12.2010

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

TDR:
13.02.2013

Nr.
crt

33

Nr. înreg.
PLx
468/2012
L
333/2012

PLx
162/2014

34

35

36

37

L
21/2014

Plx
581/2014
L
414/2014

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Respins pe
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 30.10.2013
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
(poz. I-b-39)
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 sancţionarea Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu CD - AGRI şi
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-51)
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii 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. I-b-50)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: deputaţi + senatori
- Cameră decizională: CD

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul
zootehniei.

TDR:
29.11.2012

TDR:
17.04.2014

09.12.2014

CD - AGRI
pt. raport
S
- Adoptat pe
Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
25.02.2015
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu
privind registrul agricol. (poz. I-a-3)
modificările
ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe CD - AGRI şi
- Caracter: ordinar
unitare
cu
privire
la categoriile de folosinţă a terenurilor, ADMIN
- Procedură de urgenţă: nu
a mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a pt. raport
- Iniţiator: Guvern
efectivelor de animale.
- Cameră decizională: CD
comun
S - Respins pe
24.10.2005
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-59)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea CD - Retrimis
- Iniţiator: Guvern
pe 18.09.2012 sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
DROM
pt. raport
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Observaţii

TDR:
10.02.2015

TDR:
11.03.2015

TDR:
25.09.2012

Nr.
crt

38

Nr. înreg.

PLx
551/2014
L
464/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind
S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 03.12.2014
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
(poz. I-b-34)
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
TDR:
- Caracter: ordinar
CD - ADMIN
30.12.2014
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

39

40

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
377/2011
L
10/2011

S - Adoptat pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 04.05.2015
români care lucrează în străinătate. (poz. I-a-16)
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, CD - MUN şi
- Caracter: ordinar
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie,
SAN
- Procedură de urgenţă: nu
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
comun
S - Adoptat pe
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30.10.2012
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor CD - Retrimis
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate pe 27.03.2012 tehnologică. (poz. I-b-41)
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării INV
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără pt. raport
- Caracter: ordinar
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare
- Procedură de urgenţă: nu
suplimentar
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

41

PLx
395/2012
L
212/2012

TDR:
05.03.2015

TDR:
10.04.2012

a institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui
mecanism de finanţare pe trei nivele.

S - Adoptat pe
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
25.09.2012
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
drepturile conexe. (poz. I-b-3)
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi CD - CULT şi
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
completările ulterioare.
18.10.2012
JUR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
comun

11

Nr.
crt

42

43

Titlul proiectului de lege

Nr. înreg.

PLx
96/2014
L
658/2013

PLx
140/2014
L
116/2014

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind S - Adoptat pe
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare,
(poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

24.02.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii
S - Adoptat pe
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării 25.03.2014
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
pentru implementarea altor acte normative.
pentru implementarea altor acte normative.
(poz. I-b-32)
CD - JUR
TDR:
- Caracter: organic
pt. raport
10.04.2014

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

44

PLx
193/2014
L
116/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii.
(poz. I-b-58)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

45

PLx
315/2014
L
217/2014

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.107/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.

S - Adoptat pe
08.04.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR:
30.04.2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind S - Respins pe
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 03.06.2014
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii
proprietate publică. (poz. I-b-35)
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul
- Procedură de urgenţă: nu
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 CD - JUR
TDR:
- Iniţiator: Guvern
pt.
raport
decembrie
2015.
04.09.2014
- Cameră decizională: CD

12

Nr.
crt

46

47

48

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
391/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală, precum şi pentru completarea Legii
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal.
(poz. I-b-33)

L
158/2014

PLx
122/2015
L
592/2014

PLx
267/2015
L
752/2014

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

Proiect de lege privind unele măsuri vizând
republicarea actelor normative. (poz. I-a-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea
şi completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, iar pe de altă parte, completarea
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările
ulterioare.
Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
aLegii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării
radicale a procedurii de republicare a actelor normative
în Monitorului Oficial al României, Partea, ca măsură
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea
normelor juridice.

Stadiul
S - Adoptat pe
01.09.2014

CD - JUR
pt. raport

13

TDR:
11.09.2014

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru
Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 18.03.2015
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în
privind Codul de procedură penală. (poz. I-a-24)
sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse controlul
CD - JUR
- Procedură de urgenţă: da
judiciar pe cauţiune.
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

TDR:
17.03.2015

TDR:
07.04.2015

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

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
522/2010
L
509/2010

PLx
521/2011
L
660/2011

PLx
81/2013
L
99/2013

PLx
1/2015

4

L
109/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul educaţiei şi cercetării.
(poz. I-a-27)

Observaţii

CD - Adoptat pe
15.04.2014
S - Oz Plen

- Reexaminare formulată de Preşedintele României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-28)

Înscris pe
ordinea de zi

CD - Adoptat pe
18.10.2011
S - Oz Plen

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-22)

Înscris pe
ordinea de zi

CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - ÎNV
pt.raport

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

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei.
(poz. I-b-36)

Stadiul

TDR:
07.05.2013

CD - Adoptat pe
Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 25.02.2015
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.

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

14

S - Înv
pt. raport

TDR:
24.03.2015

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

L
169/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor
măsuri în domeniul învăţământului.
(poz. I-a-21)

S - ÎNV
pt.raport

7

L
352/2014

L
689/2014

Observaţii

TDR:
12.03.2014

CD -

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

6

Stadiul

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-20)

S - ÎNV
pt.raport

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

CD -

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei,
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor
acte normative. (poz. I-a-19)

S - ÎNV
pt.raport

CD -

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

15

TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

PLx
266/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al
treilea Protocol adiţional dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova,
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în
baza unui ajutor financiar nerembursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de
România Republicii Moldova, semnat la
Bucureşti la 27 aprilie 2010. (poz. II-25)

Stadiul

CD - Adoptat pe
22.04.2015
S - Adoptată pe
03.06.2015

Observaţii

La promulgare
din data de
13.06.2015

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

9

10

PLx
229/2015
L
3/2015

PLx
51/2015
L
598/2014

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul
înregistrării în registrul comerţului.
(poz. I-a-25)

S - Respins pe
04.03.2015

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

CD - Adoptat pe
20.05.2015

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea unor acte normative
12.02.2015
Modificarea şi completarea unor acte normative din
din domeniul agriculturii. (poz. I-a-14)
domeniul agriculturii.
- Caracter: ordinar
CD - Adoptat pe
- Procedură de urgenţă: da
27.05.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

16

La promulgare
din data de
03.06.2015

La promulgare
din data de
04.06.2015

Nr.
crt

11

12

13

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
458/2014

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. I-b-11)

L
403/2014

PLx
38/2015
L
482/2014

PLx
191/2014
L
17/2014

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea
alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind
transportul pe căile ferate din România, aprobat
prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2005.
(poz. I-a-13)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

S - Adoptat pe
30.09.2014

Modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind
transportul pe căile ferate din România, aprobat prin
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005, republicată, în sensul
stabilirii unei noi limite maxime a daunelor-interese care
pot fi acordate, aceasta fiind stabilită la echivalentul în
lei a sumei de 190000 de euro.

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptat pe
27.05.2015

CD - Adoptat pe
27.05.2015

S - Respins pe
Proiect Legii viei şi vinului în sistemul
Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 08.04.2014
organizării comune a pieţei vitivinicole.
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea
(poz. I-b-49)
originii, comercializarea şi controlul
produselor CD - Adoptat pe
- Procedură de urgenţă: nu
vitivinicole,
în
acord
cu
normele
europene.
27.05.2015
- Iniţiator: Guvern

Observaţii

La promulgare
din data de
04.06.2015

La promulgare
din data de
09.06.2015

La promulgare
din data de
09.06.2015

- Cameră decizională: CD

14

PLx
552/2014
L
466/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă. (poz. I-b-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.94/2014, în sensul că
voucherele de vacanţă să fie emise în sistemul online
doar începând cu data de 1 ianuarie 2015, deoarece în
prezent nu există posibilitatea tehnică de emitere în acest
sistem.

17

S - Adoptat pe
03.12.2014

CD - Adoptat pe
03.06.2015

La promulgare
din data de
13.06.2015

Nr.
crt

15

Nr. înreg.

PLx
396/2015
L
136/2015

Titlul proiectului de lege

16

L
488/2014

PLx
223/2014

17

L
168/2013

PLx
109/2014

18

19

L
517/2013

PLx
441/2014
L
427/2014

Stadiul

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. S - Adoptat pe
96/2003 privind protecţia maternităţii la 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 12.02.2015
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
locurile de muncă. (poz. II-11)
nr.
25/2004, cu modificările ulterioare, în contextul CD - Adoptat pe
- Caracter: organic
îndeplinirii
obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa 03.06.2015
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
497/2014

Obiectul de reglementare

Observaţii

La promulgare
din data
de10.06.2015

de stat membru al Uniunii Europene.

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. I-b-19)

S - Adoptat pe
24.11.2014

CD - Adoptat pe
10.06.2015

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

La promulgare
din data de
16.06.2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru Modificarea şi completarea unor acte normative dintre 23.04.2014
modificarea şi completarea unor acte normative care amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
şi alte măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-53)
CD - Adoptat pe
procedură fiscală, precum şi adoptarea unor măsuri
- Procedură de urgenţă: da
17.06.2015
fiscal-bugetare.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
03.03.2014
Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
fiscal. (poz. I-b-48)
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: da
CD - Respins pe
- Iniţiator: Guvern
11.02.2015
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind S - Adoptată pe
a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a 16.09.2014
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere face posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora
în toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au
de protecţie. (poz. I-b-43)
CD - Adoptată pe
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor
- Procedură de urgenţă: nu
de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca 03.02.2015
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

parazăpezi biologice.

18

Respins
definitiv pe
11.02.2015

Legea nr.
14/2015

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

PLx
419/2014
L
261/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
S - Adoptată pe
a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi
Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind 09.09.2014
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Codul fiscal, in sensul scutirii de impozit a profitului
fiscal. (poz. I-b-45)
investit in echipamente tehnologice folosite in scopul
CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
desfăşurării de activităţi economice.
03.02.2015
- Iniţiator: Guvern

Observaţii

Legea nr.
15/2015

- Cameră decizională: CD

21

PLx
529/2014
L
753/2014

Lege pentru aprobarea Contractului de
finanţare dintre România şi Banca Europeană
de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei
bugetului de stat la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la
Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a
amendamentului convenit prin Contractul de
finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la
Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de
finanţare dintre România şi Banca Europeană
de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei
bugetului de stat la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la
Bucureşti la 24 decembrie 2013. (poz. I-a-6)

CD - Adoptată pe
09.12.2014
S - Adoptată pe
12.02.2015

Legea nr.
18/2015

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

PLx
193/2011

22

L
220/2011

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. I-b-7)

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
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S - Adoptată pe
18.04.2011

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Legea nr.
25/2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
68/2014

23

L
15/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri
bugetare şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului. (poz. I-b-2)

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

24

25

PLx
482/2014
L
457/2014

PLx
461/2014
L
461/2014

Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998
privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a
acestora. (poz. I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri
bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii
pentru Administrarea Activelor Statului.
(poz. I-b-5)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG
41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4
stabileşte actualizarea taxelor în lei datorate de
persoanele fizice şi juridice române pentru procedurile
legale de protecţie a obiectivelor de proprietate
industrială, la nivelul cursului valutar al BNR,
actualizare care va opera începând cu anul 2017.

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent
cît mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din
titluri executorii.
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Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
18.02.2014
Legea nr.
29/2015

CD - Adoptată pe
11.02.2015

S - Adoptată pe
01.10.2014

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Legea nr.
31/2015

S - Adoptată pe
30.09.2014

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Legea nr
32/2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
288/2014

26

L
172/2014

Titlul proiectului de lege

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. I-b-1)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

27

28

PLx
169/2014
L
167/2014

Plx
575/2014
L
487/2014

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

S - Adoptată pe
03.06.2014

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea S - Adoptată pe
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 15.12.2014
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (poz. I-b-31)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

completările ulterioare. Prin proiect se prevede că
funcţia de inspector general al Inspectoratului General
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de
stat.

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează.
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Observaţii

CD - Adoptată pe
25.02.2015

S - Adoptată pe
08.12.2014

CD - Adoptată pe
25.02.2015

Legea nr.
33/2015

Legea nr.
40/2015

Legea nr.
43/2015

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
365/2014

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. I-b-10)

L
329/2014

PLx
67/2014

30

31

L
12/2014

PLx
538/2014
L
602/2014

PLx
719/2010

32

L
492/2010

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor
acte normative. (poz. I-b-44)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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 fiscalbugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni
a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la
care statul este acţionar unic sau majoritar.

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.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
pentru" Societatea Complexul Energetic
Hunedoara" -S.A. (poz. I-b-17)

Stadiul

S - Adoptată pe
24.06.2014

CD - Adoptată pe
25.02.2015

CD - Adoptată pe
25.02.2015

CD - Adoptat pe
25.02.2015

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
S - Adoptată pe
nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri
17.11.2010
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile CD - Adoptată pe
comercializare a produselor. (poz. I-b-22)
de comercializare a produselor.
25.02.2015
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Legea nr.
45/2015

S - Adoptată pe
17.02.2014

S - Adoptat pe
02.12.2014

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

Observaţii

Legea nr.
46/2015

Legea nr.
47/2015

Legea nr.
50/2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
166/2012

33

L
26/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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 condiţiile
Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012.
de comercializare a produselor.
(poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

34

PLx
474/2014
L
459/2014

35

L
331/2014

PLx
240/2014

36

L
231/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri
pentru completarea reţelei sanitare proprii a
Ministerului
Transporturilor
şi
pentru
aprobarea unor măsuri financiare. (poz. I-b-38)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD - Adoptată pe
25.02.2015

Legea nr.
55/2015

Legea nr.
59/2015

lege.

Trecerea unor spitale din subordinea Ministerului
Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor,
precum şi reglementarea posibilităţii alocării, în anul
2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, ordonatorilor principali de credite, a unor
sume pentru finanţarea unor cheltuieli din bugetul
aprobat.

S - Adoptată pe
02.09.2014

CD - Adoptată pe
11.03.2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind S - Adoptată pe
28.04.2014
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul acordării unei reduceri a nivelului accizelor
fiscal. (poz. I-b-46)
faţă de nivelul standard pentru motorina utilizată drept CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
carburant pentru transportul rutier de mărfuri şi de 11.03.2015
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

S - Adoptată pe
21.05.2012

Lege pentru completarea art.55 din Legea
Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în S - Adoptată pe
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul 01.10.2014
şi în regim de închirirere. (poz. I-b-26)
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi
- Caracter: ordinar
juridice care efectuează transport public de persoane cu CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din 04.03.2015
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
394/2014

Stadiul

persoane, exclusiv transportul public local de călători.
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Legea nr.
62/2015

Legea nr.
63/2015

Nr.
crt

37

38

Nr. înreg.

PLx
103/2013
L
46/2013

PLx
476/2014
L
463/2014

Titlul proiectului de lege
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea
reţelei sanitare proprii a Ministerului
Transporturilor şi pentru modificarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii. (poz. I-b-37)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire
instituţională finanţate de Uniunea Europeană,
pentru care România are calitate de donator de
asistenţă tehnică. (poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

39

PLx
596/2014
L
594/2014

Lege pentru modificarea Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri.
(poz. I-a-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea
Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate
a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de
către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate a
Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări
de sănătate judeţene, după caz.

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 privind
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a
proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de
Uniunea Europeană, pentru care România are calitate
de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.168/2009 , cu modificările
ulterioare.

Modificarea modificarea Decretului-Lege nr.118/1990,
republicat, cu completările ulterioare, în sensul
majorării cuantumului indemnizaţiilor compensatorii ce
revin deţinuţilor politici din închisorile comuniste,
persoanelor persecutate politic sau celor deportate.
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Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
25.03.2013

CD - Adoptată pe
11.03.2015

S - Adoptată pe
01.10.2014

CD - Adoptată pe
11.03.2015

S - Adoptată pe
15.12.2014

CD - Adoptată pe
11.03.2015

Legea nr.
67/2015

Legea nr.
68/2015

Legea nr.
69/2015

Nr.
crt

40

Nr. înreg.

PLx
548/2014
L
234/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru întărirea disciplinei financiare
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în
numerar şi pentru modificarea şi completarea
S - Adoptată pe
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Adoptarea unor măsuri în vederea combaterii evaziunii 02.12.2014
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar.
moderne de plată. (poz. I-b-56)
CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
11.03.2015

Observaţii

Legea nr.
70/2015

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

41

PLx
93/2015
L
2/2015

42

PLx
55/2015
L
470/2014

Lege privind administratorii de fonduri de
investiţii alternative. (poz. I-a-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei
2011/61/UE aParlamentului European şi a Consiliului
din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de
investiţii alternative şi de modificare a Directivelor
2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr.
1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010, în vederea
reglementării cadrului legal privind administratorii de
fonduri de investiţii alternative, prin instituirea
obligaţiei de autorizare de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF), în termen de 12 luni de
la intrarea în vigoare a legii a tututror administratorilor
fondurilor de investiţii alternative aflaţi în prezent în
afara sferei de incidenţă a legislaţiei pieţei de capital,
precum şi prin instituirea unor obligaţii de transparenţă
şi raportare în sarcina administratorilor AOPC, aflaţi în
prezent sau în afara sferei de incidenţă a pieţei de
capital.

S - Adoptată pe
25.02.2015

CD - Adoptată pe
18.03.2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
S - Adoptată pe
nr.14/2014 pentru modificarea şi completarea
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 12.02.2015
privind privatizarea societăţilor. (poz. I-a-9)
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu
CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
modificările şi completările ulterioare.
18.03.2015
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Legea nr.
74/2015

Legea nr.
75/2015

Nr.
crt

43

44

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
74/2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal şi a altor acte normative.
(poz. I-a-31)

L
750/2014

PLx
535/2014
L
493/2014

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi
compleatrea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora. (poz. I-b-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

45

46

PLx
39/2015
L
590/2014

PLx
19/2015
L
601/2014

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului,
precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din
Legea nr.364/2004 privind organizarea şi
funcţionarea poliţiei judiciare. (poz. I-a-15)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal şi a altor acte normative prin care sunt
reglementate măsuri speciale pentru impozitarea unor
activităţi, precum şi modificarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.

Modificarea şi completarea OUG nr.66/2011privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de
Ghidul aprobat prin Decizia CE nr.C(21031)9527/19
decembrie 2013.

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare, urmărindu-se respectarea Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, prin care au fost
declarate neconstituţionale prevederile art. 59 alin.(2),
art.60 alin.(1) şi ale art.62 alin.(3), precum şi stabilirea
sistemului de recompese.

Stadiul
S - Adoptată pe
18.02.2015

CD - Adoptată pe
25.03.2015

S - Adoptată pe
02.12.2014

CD - Adoptată pe
25.03.2015
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Legea nr.
77/2015

Legea nr.
79/2015

S - Adoptată pe
05.02.2014

CD - Adoptată pe
25.03.2015

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de S - Adoptată pe
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, ca program guvernamental, care are ca 05.02.2014
obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la
autoturisme noi. (poz. I-a-30)
achiziţia unui autoturism nou prin contractare ade
- Caracter: ordinar
credite garantate de stat, în scopul stimulării cumpărării CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
01.04.2015
autoturismelor mai puţin poluante.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

Legea nr.
81/2015

Legea nr.
88/2015

Nr.
crt

47

48

49

50

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
227/2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism
în România. (poz. I-a-17)

L
4/2015

PLx
23/2015
L
607/2014

PLx
26/2015
L
588/2014

PLx
27/2015
L
589/2014

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

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.72/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind
aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi. (poz. I-a-29)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind stimularea investitorilor
individuali - business angels agricol.
(poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România, intervenţiile legislative vizândclasificarea
tipurilor de cazare în structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare.

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului
de stimulare a cumpărării de autoturisme noi,
intervenţiile legislative vizând facilitarea implementării
Programului, atât de către F.N.G.C.I.M.M., cât şi de
către instituţiile finanţatoare.

Stimularea fiscală a investitorilor individuali - business
angels, în vederea realizării de investiţii în IMM-urile
nou înfiinţate, prin acordarea unor facilităţi fiscale, ca
urmare a dobândirii de părţi sociale şi a acordării de
împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum
sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare, cu
îndeplinirea unor condiţii cumulative, atât de către
investitorul individual, cât şi de împrumutul acordat de
acesta din urmă.

Stadiul
S - Adoptată pe
04.03.2015

CD - Adoptată pe
01.04.2015
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Legea nr.
93/2015

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptat pe
06.05.2015

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptată pe
29.04.2015

Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri
S - Adoptat pe
în domeniul promovării producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie. Aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 05.02.2015
producerii energiei electrice din surse regenerabile de
(poz. I-a-11)
CD - Adoptat pe
energie.
- Caracter: ordinar
06.05.2015
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

Legea nr.
116/2015

Legea nr.
120/2015

Legea nr.
122/2015

Nr.
crt

51

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
442/2014

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. I-b-8)

Adoptarea
unor
măsuri
privind
înfiinţarea
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în industrie şi prin
preluarea unor activităţi de la Departamentul pentru
Energie şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, pentru asigurarea
finanţării activităţii Departamentului pentru Privatizare
şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru
eficientizarea activităţii de privatizare, în vederea
dezvoltării activităţii economice cu capital majoritar de
stat în domeniul energiei.

L
291/2014

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
17.09.2014

CD - Adoptat pe
29.04.2015

Legea nr.
123/2015

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

52

53

PLx
475/2014
L
460/2014

PLx
436/2014
L
567/2014

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din
Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul S - Adoptat pe
30.09.2014
de taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-25)
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic.
(poz. I-b-42)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organică
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

juridice care efectuează transport public de persoane cu
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din
lege.

CD - Adoptată pe
06.05.2015

Legea
nr.129/2015

S - Adoptat pe
27.04.2015
Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul
silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
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CD - Adoptată pe
20.05.2015

Legea
nr.133/2015

Nr.
crt

54

Nr. înreg.

PLx
1/2011
L
415/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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. I-a-23)

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptat pe
17.05.2011
S - Adoptat pe
18.05.2015

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul
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Legea
nr.143/2015

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru 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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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(la data de 19 iunie 2015)
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 19 avize.
Cele 17 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

12
5

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

2
0
15

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 585 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 70 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 39 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2015.
II. De la începutul actualei legislaturi

Comisiile parlamentare au întocmit 1942 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

387



rapoarte suplimentare

134

107

48



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

11

771

725

446

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 15 - 19 iunie 2015
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.145/2015

PLx.335/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru abrogarea art.95 alin.(6) lit.k) din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei – raport comun cu comisia
juridică

1 dep.
respinsă
de Senat

09.06.2015

Raport de respingere
(377/R din 16.06.2015)

Proiect de Lege privind economia socială – raport comun cu
comisiile pentru industrii şi muncă

Guvern
adoptat de
Senat

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(381/R din 17.06.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 10 parlam.
parteneriatului public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
juridică

26.05.2015

Raport de respingere
(374/R din 16.06.2015)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului
public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

26.05.2015

Raport de adoptare
(375/R din 16.06.2015)

1 dep.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2010 a
adoptat de
parteneriatului public-privat – raport comun cu comisia juridică
Senat

26.05.2015

Raport de respingere
(376/R din 16.06.2015)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
parteneriatului public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia
juridică

26.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(379/R din 16.06.2015)

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.200/2011

PLx.376/2011

PLx.79/2012

PLx.697/2011

Denumirea proiectului

Guvern
adoptat de
Senat

5

6

PLx.335/2014

Plx.773/2010

Proiect de Lege privind economia socială – raport comun cu
comisiile economică şi muncă

Guvern
adoptat de
Senat

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(381/R din 17.06.2015)

Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţă – raport comun cu comisia pentru
administraţie

9 parlam.
respinsă
de Senat

19.05.2015

Raport de respingere
(382/R din 17.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor
nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Siseşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare – raport comun cu comisia juridică

5 parlam.
respinsă
de Senat

24.02.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(387/R din 18.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţă – raport comun cu comisia pentru
industrii

9 parlam.
respinsă
de Senat

21.04.2015

Raport de respingere
(382/R din 17.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind economia socială – raport comun cu
comisiile economică şi industrii

Guvern
adoptat de
Senat

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(381/R din 17.06.2015)

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.362/2013

IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.773/2010

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.335/2014

2

3

4

PLx.405/2013

PLx.170/2014

PLx.320/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 81 parlam.
privind egalitatea de şanse de tratament între femei şi bărbaţi – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru egalitate de şanse

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(383/R din 18.06.2015)

1 senator
adoptat de
Senat

16.06.2015

Raport de respingere
(384/R din 18.06.2015)

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(385/R din 18.06.2015)

Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar – Zi
liberă pentru părinţi – raport comun cu comisia pentru învăţământ

Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite
33 parlam.
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada
adoptat de
octombrie 2008 – 13 mai 2011 – raport comun cu comisia pentru
Senat
învăţământ

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.170/2014

PLx.320/2015

Plx.403/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar – Zi
liberă pentru părinţi – raport comun cu comisia pentru muncă

1 senator
adoptat de
Senat

16.06.2015

Raport de respingere
(384/R din 18.06.2015)

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(385/R din 18.06.2015)

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(386/R din 18.06.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(347/RS din
16.06.2015)

Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite
33 parlam.
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada
adoptat de
octombrie 2008 – 13 mai 2011 – raport comun cu comisia pentru
Senat
muncă
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
29 parlam.
Educaţiei Naţionale nr.1/2011

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.308/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă
„Constantin Brâncuşi”

102
parlam.
respinsă
de Senat

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

2

3

4

5

6

7

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.200/2011

PLx.376/2011

PLx.79/2012

Plx.145/2015

PLx.444/2015

PLx.697/2011

Plx.362/2013

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 10 parlam.
parteneriatului public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru industrii

24.09.2015

Raport de respingere
(374/R din 16.06.2015)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului
public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia pentru industrii

Guvern
adoptat de
Senat

21.02.2012

Raport de adoptare
(375/R din 16.06.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2010 a
1 dep.
parteneriatului public-privat – raport comun cu comisia pentru adoptat de
Senat
industrii

28.09.2012

Raport de respingere
(376/R din 16.06.2015)

Propunere legislativă pentru abrogarea art.95 alin.(6) lit.k) din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei – raport comun cu comisia
economică

26.05.2015

Raport de respingere
(377/R din 16.06.2015)

15.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(378/R din 16.06.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

07.06.2011

Raport de adoptare cu
amendamente
(379/R din 16.06.2015)

5 parlam.
respinsă
de Senat

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(387/R din 18.06.2015)

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
parteneriatului public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia
pentru industrii
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor
nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Siseşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare – raport comun cu comisia pentru agricultură

Iniţiator

1 dep.
respinsă
de Senat
Guvern
adoptat de
Senat

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

RAPORT COMUN asupra Strategiei naţionale de apărare a ţării

17.06.2015

Raport de adoptare
(10/RC din 18.06.2015)

2

RAPORT COMUN asupra solicitării Preşedintelui României pentru
aprobarea de către Parlament a înfiinţării Unităţii de Integrare a
Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION
UNIT (NFIU) şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sib
denumirea
MULTINATIONAL
DIVISION
SOUTH-EAST
HEADQUARTERS (MIND-SE HQ)

17.06.2015

Raport de adoptare
(11/RC din 18.06.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(383/R din 18.06.2015)

709/BP/2015

IX. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.405/2013

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 81 parlam.
privind egalitatea de şanse de tratament între femei şi bărbaţi – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru muncă

X. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind
modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.445/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 14 parlam.
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale adoptat de
Permanente
Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

16.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(380/R din 16.06.2015)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Declaraţii politice

Încredere zero. Fugind de spitalele românești, Victor Ponta s-a operat în Turcia.
După un control efectuat săptămâna trecută la Spitalul Militar din București, premierul Victor Ponta a plecat,
exact în ziua în care era așteptat la audieri la DNA, să se opereze la genunchiul stâng în Turcia, fiind diagnosticat cu
o ruptură de ligamente încrucişate, cu probleme la menisc şi cartilage. Domnul Ponta a ales serviciile medicale ale
Turciei, deși ortopezii afirmă că operația era una ușoară, neobligatorie și uzuală și în România. Totuși, premierul
Victor Ponta nu este singurul care dovedește că nu are încredere în sistemul național de sănătate. Modelul a fost
preluat de la Ion Iliescu, Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc, Călin Popescu Tăriceanu sau Traian Băsescu fiecare
alegând, să se opereze, la un moment dat, la diferite clinici private din străinătate.
Decizia de a se opera în străinătate, și nu într-un spital românesc, arată că șeful Executivului este conștient
de subfinanțarea sistemului de sănătate autohton. Iar încrederea în personalul nostru medical este zero. Astfel spus,
gestul premierului Ponta demonstrează că în cei trei ani de când se află la guvernare, PSD nu a făcut nimic pentru a
remedia condițiile din sistemul sanitar și a-i stimula pe medici să rămână să profeseze în țară. Anual se fac reforme,
se implementează câte un program, iar rezultatul este același: spitalele nu au medicamente, nici aparatură
performantă, iar medicii părăsesc România pentru a profesa în străinătate din cauza salariilor derizorii. Mai mult,
Victor Ponta reușește, prin gestul său, să sfideze un număr foarte mare din cetățenii acestei țări, cei care se tratează
în spitalele românești.
Domnule prim-ministru Victor Ponta, în urmă cu mai mulți ani, un eveniment rutier mi-a cauzat o serie de
probleme de sănătate, situație în care m-am lăsat pe mâna medicilor români. Ca cetățean al acestei țări, am avut și
am încredere în profesionalismul, experiența și dăruirea cu care își exercită meseria această categorie profesională.
Dacă dumneavoastră, domnule prim-ministru Ponta, vă este teamă că munca medicilor din țara noastră este afectată
în vreun fel de lipsa investițiilor din spitale și de salariile mizere, faceți ceva în acest sens! Găsiți metode pentru
îmbunătățirea condițiilor din spitale! Oferiți salarii decente medicilor noștri!
În timp ce dumneavoastră alegeți să efectuați o intervenție chirurgicală banală în străinătate, doar pentru că
acolo aveți parte de „liniște și odihnă”, în România mii de persoane mor în fiecare an în urma bolilor de inimă, a
atacurilor cerebrale, hipertensiunii sau a bolilor de plămâni sau ficat din lipsă de tratament. Și asta în condițiile în
care cheltuielile lunare ale Guvernului României pentru sănătate sunt de aproximativ 27 de Euro/locuitor, comparativ
cu cele ale Guvernului Germaniei, care alocă peste 230 de Euro lunar pentru fiecare locuitor!
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
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Ponta şi-a găsit locul. Între dictatori.
Domnule Preşedinte,
Stimaţi Colegi,
Nu înţeleg de ce lumea s-a revoltat atât de tare şi a fost atât de surprinsă atunci când în mass-media au apărut
imaginile cu Ponta la Baku! Peisajul cu Ponta între dictatori este ceva normal! Nu este nici prima şi nu cred că este
nici ultima dată când Ponta sfidează nu numai România, ci şi Uniunea Europeană prin acţiunile sale. Cu toate
acestea, locul lui este chiar acolo, chiar între liderii falselor democraţii estice, conduse autoritar şi prin profund
dispreţ faţă de drepturile şi libertăţile cetăţeanului. Acolo se simte el cel mai bine şi cred că prezenţa între cei care
detestă democraţia şi statul de drept reprezintă imaginea cea mai clară a direcţiei spre care doreşte Victor Ponta să
vireze România.
De ce la Baku şi nu la Bruxelles? Pentru că la Baku Putin, Lukaşenko sau Erdogan au tot timpul braţele
deschise pentru discipoli mincinoşi, corupţi şi avizi după putere. Pentru că la Bruxelles chiar şi uşile socialiştilor s-au
închis pentru Victor Ponta. Pentru că Victor Ponta nu a ratat nici un moment să nu arate dispreţ pentru valorile
europene şi s-a aruncat umil în genunchi tocmai în faţa celor care reprezintă cea mai mare ameninţare la aceste valori.
Aşadar, pentru mine, personal, prezenţa umilă a lui Ponta în alaiul lui Putin nu este o surpriză. Surpizele pe
care, însă, le aştept sunt legate de ideile şi deciziile pe care le va lua Victor Ponta la întoarcerea în ţară, căci după
fiecare „schimb de experienţă” cu dictatorii estici, Victor Ponta a reinventat democraţia românească aplicând lovituri
tot mai ingenioase instituţiilor statului de drept.
Dragă Victore. Dacă nu te-ai prins încă, zilele tale ca prim-ministru sunt numărate. Nu de noi, oamenii
politici, ci de români. Majoritatea parlamentară te-a scăpat în mai multe rânduri şi de anchete penale şi de moţiuni,
însă nimic nu te va mai scăpa de furia românilor. Poziţionarea ta deasupra legii, obedienţa ta faţă de liderii estici şi
îndepărtarea României de Uniunea Europeană, înăbuşirea oricăror încercări ale mediului de afaceri de a ieşi din
menghina nemiloasă a guvernului, creşterea şomajului şi a preţurilor, traiul tot mai greu al românilor sunt lucruri pe
care nu le mai pot ascunde nici propaganda ta mincinoasă, plătită din bani publici şi nici faţa ta tot mai arogantă, care
se face că nu ştie despre ce este vorba.
Deputat
Florin –Mihail Secară
***
Ruperea cu trecutul!
Domnule Președinte de ședință, stimaţi colegi,
Zilele acestea am comemorat 25 de la tragicele evenimente din Piața Universității. 25 de ani de o minciună
instituționalizată a Puterii din acea vreme asupra unui eveniment complex, unic și irepetabil: revolta tinerilor, cei mai
mulți dintre ei studenți, împotriva unui trecut care se încăpățâna, prin Frontul Salvării Naționale, să rămână prezent.
Atunci, în 1990, FSN și conducătorul său, Ion Iliescu, au fost biruitori nu numai pe asfaltul pătat de sângele
studenților, dar și, cu largul sprijin al unei media aservite, în mințile și în sufletele celor mai mulți dintre români. Iar
acest fapt s-a reflectat negativ asupra întregii perioade care au urmat.
Dar timpul trece, generațiile se perindă și ele, iar viziunile majoritare în câmpul politic despre societatea
românească și posibilele ei căi de dezvoltare se schimbă și ele. Ceea ce a rămas este, în mentalul multora dintre noi,
fie spiritul anti-comunist al Pieței Universității, fie cel nostalgic totalitar al unora dintre liderii FSN de atunci, lideri
ce pot fi regăsiți, prea mulți dintre ei, în structurile de la vârf ale vieții politice sau administrative românești de azi.
Nu cred în răspunderea colectivă. Și nu cred că cei care strigau pe străzile Bucureștilor ”Moarte
intelectualilor” sunt ei vinovați, în primul rând, pentru faptul că au aplaudat comportamentul agresiv al minerilor
chemați să planteze panseluțe în fața Tarului Național. Tot așa cum nu cred că azi ar fi de ajutor, la 25 de ani de la
tragicele evenimente, să arătăm acuzator cu degetul către o întreagă categorie socio-profesională.
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Dar cred cu tărie în răspunderea personală: morală, politică, penală. Și dacă sunt convins că din spiritul
pseudo-comunist al FSN-ului câștigător al alegerilor din Duminica Orbului prea puțin mai curge prin venele
membrilor PSD de azi, în schimb nu îmi este deloc greu să observ că Ion Iliescu, principalul vinovat al sângelui curs
între 13-15 iunie 1980, este încă în liberate, nederanjat niciodată cu adevărat de către Justiția română; și că PSD îl are
încă, pe acest reprezentant de frunte al păcatului originar al Revoluției române, ca președinte de onoare.
Dacă PSD dorește într-adevăr să arate societății românești că a rupt-o cu trecutul cripto-comunist și că o
întoarcere la spiritul totalitar al anilor 90 nu mai este posibilă, atunci să ne arate acest fapt rezolvându-și problema
internă prin excluderea din partid a domnului Ion Iliescu și prin condamnarea explicită a represiunii din 13-15 iunie
1990.
Altfel, pentru noi, PSD rămâne doar un FSN doi!
Deputat
Radu Zlati
***
Premierul Ponta s-ar fi putut trata la Spitalul Regional de Urgență Iași
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Vedem că premierul Ponta s-a dus zilele acestea în Turcia să își rezolve anumite probleme medicale. Păcat!
Eu i-aș fi recomandat să vină cu încredere la Spitalul Regional Iași, pe care l-a promis în campanie și de câte ori a
mai venit pe la Iași. La acest spital modern, la care au acces toți locuitorii din Moldova, premierul Ponta putea
beneficia de grija medicilor cărora li s-au mărit salariile și nu mai vor să plece în alte țări. Ar fi putut afla locația
exactă a spitalului de la colegul său, Gheorghe Nichita, cu care a conlucrat pentru binele ieșenilor. Pentru a ajunge la
Iași, ar fi folosit una dintre autostrăzile care leagă Iașiul de restul țării.
Din păcate, acestea sunt doar fantezii. Dar, ar fi putut fi realitate dacă Victor Ponta și PSD și-ar fi ținut o
parte din promisiunile pe care le-au făcut ieșenilor. Ministrul sănătății ne-a asaltat cu planuri ale Spitalului Regional
Iași, iar primăria a prezentat cinci variante de amplasament. În privința autostrăzilor e și mai și: la câte variante de
hărți ni s-au arătat, e greu să le mai ținem socoteala. Dar realitatea este cât se poate de cruntă: la sfârșitul guvernării
PSD nu s-a lucrat nici măcar un metru de autostradă în Moldova, iar pentru Spitalul Regional nu este stabilită nici
măcar locația.
În loc să procedeze ca orice cetățean român, așa cum îi place să spună, premierul Ponta a preferat să fugă de
spitalele din România, de medicii români. Și nu a plecat oricum, ci a preferat să folosească avionul președintelui turc.
“Mândru că sunt român”, ar fi putut zice Ponta la plecare, la fel ca în campanie!
De la actualul guvern PSD nici nu mai avem alte speranțe pentru Iași pentru că de câteva săptămâni
guvernarea este paralizată! Acesta este rezultatul atitudinii iresponsabile a premierului Ponta și a celor din jurul său.
Nimeni nu se mai ocupă de masterplanul de transport, de investiții publice sau de sistemul medical. Absorbția de
fonduri europene a stagnat, mai multe programe sunt blocate din cauza neregulilor constatate de Uniunea Europeană.
În privința politicii externe, teribilismul premierului ne poate duce într-o zonă foarte periculoasă. Tot ceea ce face
guvernul acum este doar pentru salvarea lui Ponta.
PSD și Ponta trebuie să realizeze că, prin ceea ce fac, trag toată România după ei în noroi. Ei trebuie să se
retragă, să își rezolve problemele pe care le au în plan personal și să lase un guvern capabil să se ocupe de treburile
țării.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Anton Doboş
***
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Fermierii pierd timp și bani
Stimaţi colegi,
Vreau să vă atrag atenţia asupra situaţiei dramatice cu care se confruntă fermierii din cauza incapacităţii
administrative de care dă dovadă Ministerul Agriculturii, în frunte cu ministrul Daniel Constantin. Mai exact,
fermierii pierd timp şi bani pentru că Ministerul Agriculturii a schimbat până aproape în ultima zi regulile de
depunere a cererilor pentru subvenţii.
Acum două săptămâni, Partidul Naţional Liberal a iniţiat o moţiune simplă împotriva ministrului Constantin,
dar şi a şefului său, premierul Victor Ponta, ca semnal de alarmă pentru situaţia proastă cu care se confruntă
agricultura României. Moţiunea a căzut, pentru că parlamentarii din coaliţia de guvernare nu vor să vadă dezastrul
spre care se îndreaptă agricultura sub conducerea celor doi responsabili.
Fermierii noştri ar trebui să beneficieze de subvenţii din bugetul comunitar, foarte importante pentru ei şi
pentru economia naţională, dacă luăm în calcul aportul agriculturii la PIB-ul României. Numai că incompetenţa
administraţiei, a Ministerului Agriculturii, a ministrului Daniel Constantin face ca fermierii români să fie direct
afectaţi.
Fără niciun fel de analiză, Ministerul Agriculturii a decis schimbarea regulilor jocului pentru accesarea
subvenţiilor 2015 şi a început să ceară tot felul de documente imposibil de furnizat de către fermieri. De aici a
început tot chinul pentru agricultori. A fost nevoie de mai multe intervenţii din partea lor, chiar presiuni de stradă,
pentru ca decidenţii politici de la Ministerul Agriculturii să înţeleagă că au făcut greşeli şi că trebuie să le îndrepte.
Bâlbâiala legislativă a pus la grea încercare răbdarea fermierilor. Am fost la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură Botoşani, judeţul colegiului meu electoral, şi am putut vedea cozile infernale la care stăteau
agricultorii ca să depună cererile de subvenţie. Nu este o situaţie punctuală. Aceleaşi cozi au putut fi văzute la toate
centrele APIA din ţară, cu ţărani care îşi aşteptau rândul de cu o zi înainte.
Responsabili de la APIA au încercat să arunce vina pe spinarea agricultorilor pentru această situaţie - că nu
sunt disciplinaţi, nu respectă programarea pentru depunerea cererilor unice de plată şi se îngrămădesc toţi pe final.
Nimeni nu spune că toată debandada s-a produs din vina aproape exclusivă a Ministerului Agriculturii. Prima
problemă a fost cu termenul limită până la care se pot depune cererile unice de plată fără penalităţi, care, iniţial, a fost
stabilit la 15 mai 2015. S-au făcut mai multe schimbări, pentru ca, în cele din urmă, ministerul să se hotărască la 15
iunie 2015, cu prelungire de 25 de zile, dar cu penalităţi aplicate fermierilor care nu s-au încadrat în termen.
Ministrul Daniel Constantin a încercat să dea vina pe faptul că agricultorii nu au înţeles bine termenele, dar
nu suflă o vorbă despre faptul că a avut nevoie de toate aceste prelungiri ca să-şi acopere incompetenţa. Oficialul de
la Ministerul Agriculturii a anunţat ca pe o mare victorie unificarea cererilor pentru subvenţii, aferente sectorului
vegetal şi cel zootehnic, susţinând că, în acest fel, vine în sprijinul fermierilor, ca să nu bată drumurile de mai multe
ori la APIA. Între timp, cererea a devenit un document pentru care îţi trebuie cunoştinţe aproape academice ca să-l
poţi completa.
Ministerul Agriculturii a trebuit să facă o serie de modificări legislative, numai ca să mai îndrepte ceva din
problemele create artificial. De aceea, în ultimele luni, MADR a modificat legislaţia privind depunerea cererilor
pentru subvenţii de aproape 10 ori. Ultima modificare, de mare substanţă, s-a produs cu doar cinci zile înainte de
expirarea termenului de depunere, Ordinul nr. 1468 fiind publicat în Monitorul Oficial din 10 iunie 2015! Nu este de
mirare de ce au fost cozi la APIA până în ultima secundă.
De aceea, vreau să propun Comisiei de Agricultură să facem o analiză a situaţiei, să vedem ce pierderi vor
înregistra agricultorii prin nedepunerea în timp util a cererilor, chiar să propunem sancţiuni, ca situaţia să nu se mai
repete.
Deputat
Costel Şoptică
***
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 Interpelări

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
De către: deputat Ioan Oltean
Obiectul interpelării: Modificarea Legii educaţiei
Stimate domnule Ministru,
La data de 1 iunie 2015 aţi anunţat că a fost lansat în dezbatere publică un nou proiect al Legii educaţiei.
Proiectul este iniţiat şi promovat de Ecaterina Andronescu, preşedinte al Comisiei de Învăţământ din Senat şi conţine
prevederi care modifică esenţial actuala Lege a educaţiei, prin unele propuneri in bine, dar prin altele în rău. Ca orice
lege care intră în dezbatere publică, este firesc să aibă şi părţi bune şi aspecte mai puţin bune, dar care să fie corijate
tocmai prin dezbaterile cu cei interesaţi.
Ministerul Educaţiei nu şi-a asumat acest nou proiect de Lege a educaţiei, aşa cum aţi declarat
dumneavoastră, ministerul "nu a intervenit nici măcar cu o virgulă" în proiect, dar chiar aţi şi criticat anumite aspecte
cuprinse în noul proiect. Mai curios este că nici doamna Ecaterina Andronescu, preşedinte al Comisiei de Învăţământ
din Senat nu mai este de acord cu unele modificări pe care le aduce proiectul la care a lucrat împreună cu colegii
dânsei din Senat. Ecaterina Andronescu declara pentru ziarul Adevarul că nu ar trebui introduse două examene dupa
clasa a VIII-a, pentru că “ar fi absolut nedidactic, nepedagogic să le punem în sarcina absolvenţilor de liceu”, în
condiţiile în care proiectul de lege pe care l-a transmis spre dezbatere prevede şi Evaluare Naţională, şi examen de
admitere la liceele unde numărul candidaţilor e mai mare decât cel al locurilor.
Este însă absolut stupefiant faptul că acest nou proiect propune prevederi care au fost anulate în trecut, prin
ordonanţe, de Guvernul PSD, sau, mai ales, faptul că sunt articole evident neconstituţionale, neintegrând cerinţele de
anul trecut ale Curţii Constituţionale – cum este cazul articolului referitor la predarea religiei în şcoli.
Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi precizaţi de ce Ministerul Educaţiei şi Cercetării ia în
calcul modificarea actualei legi a educaţiei, pe baza unui proiect pe care se pare că nimeni nu şi-l mai asumă, nimeni
nu îl mai susţine, care conţine articole neconstituţionale, care este în dezacord clar până şi cu strategia
guvernamentală a PSD in domeniul educaţiei?
Legea educaţiei a fost modificată, după Revoluţia din decembrie 1989, de peste 60 de ori! Aş dori, domnule
ministru, să îmi precizaţi care este motivaţia unei noi modificări a legii educaţiei? Se bazează pe o analiză riguroasă a
legii actuale care a dovedit ca aceasta este depăşită, că nu mai este performantă? Aţi identificat noi obiective de atins
în sistemul educaţional şi dacă da, cum şi care este strategia care sta în spatele acestei legi? Care sunt noile ţinte de
atins care solicită o nouă modificare a legii? Nu spune nimeni ca este usor să faci legi. Dar a face legi doar de dragul
de a produce hârtii scrise, fără un obiectiv real în viitor şi fără o analiză fundamentată a trecutului nu înseamnă
altceva decât hartie consumată degeaba. Ceea ce este grav şi inacceptabil este faptul că de dragul unor interese
politice nu ne putem juca cu viitorul copiiilor din această ţară. Nu putem să le ratăm şansa la un sistem de învătământ
performant care să îi ajute să îşi găsească cel mai bun drum în viaţă.
Solicit răspuns scris.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 20 - 2015
săptămâna 15 –19 iunie 2015

 Întrebări
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-ministrul României
Stabilirea unui nou sistem de redevenţe pentru resurse naturale
Stimate domnule Prim-minstru,
Legea 555/2004 stipula faptul că valoarile cotelor de redevenţe pentru resurse naturale sunt valabile până la
31 decembrie 2014. Cu toate acestea, prin Ordonanţa de Urgenţă aţi decis prelungirea sistemului de redevenţe în
domeniul petrolier până la 31 decembrie 2015, iar în declaraţiile publice atât dumneavoastră, cât şi miniştrii de resort
v-aţi luat angajamentul de a propune un nou sistem de redevenţe.
Autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor naturale este Agenţia
Naţională pentru Resurse Minerale, instituţie aflată în coordonarea directă a Primului Ministru.
Doresc să îmi precizaţi care este poziţia Guvernului României în privinţa noului sistem de redevenţe şi când
îl veţi pune în dezbatere publică pentru a fi consultat şi analizat.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății
Situaţia unităţii mobile pentru recoltarea sângelui din cadrul Centrului de Transfuzii Iaşi

Stimate domnule Ministru,
Centrului de Transfuzii Iaşi are în dotare o unitate mobilă destinată recoltării de sânge din zona Moldovei,
dar autovehiculul este nefuncţional datorită lipsei unui post de şofer, precum şi fondurilor necesare achiziţionării de
carburant.
Vă solicit să îmi comunicaţi care este poziţia Ministerului Sănătăţii referitor la această problemă şi care sunt
soluţiile propuse, având în vedere că în anii 2013-2014 au existat crize constante de sânge în unităţile medicale din
judeţul Iaşi.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Situația elevilor absolvenți de clasa a VIII-a care optează pentru școala profesională
În ultimii ani, numărul companiilor care angajează meseriași este tot mai mare, ceea ce a condus și la
creșterea numărului elevilor care iau în calcul înscrierea la școlile profesionale după terminarea primelor opt clase.
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În acest sens, cei mai mulți dintre elevi aleg să se înscrie la o școală profesională, deoarece terminarea
cursurilor respective le oferă siguranța unui loc de muncă imediat după încheierea studiilor sau chiar pe parcursul
acestora.
Având în vedere cele precizate, vă rog, domnule Ministru, să-mi comunicați dacă aveți o situație
centralizatoare a opțiunilor de acest fel a elevilor de clasa a VIII-a, atât la nivel național, cât și la nivelul județului
Suceava.
Solicit răspuns scris.Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Alexandru Băișanu
***
Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Monitorizarea factorilor poluanți și menținerea acestora în limitele admise de lege
Stimată doamnă Ministru,
Din păcate, aerul pe care îl respiră sucevenii este încărcat cu pulberi în suspensie, care conţin fie oxizi de fier,
fie metale grele (plumb, cadmiu, mangan, crom) sau alte noxe care afectează sănătatea populaţiei. Astfel, poluarea
atmosferei din județul Suceava are multe surse, principalele fiind fabricile companiei austriece Holzindustrie
Schweighofer sau alte companii de profil, care eliberează în atmosferă cantităţi însemnate de substanțe poluante,
apoi centralele termice pe combustibili solizi, fabricile de ciment, dar şi noxele rezultate în urma transporturilor
rutiere.
În acest sens, vă rog, doamnă Ministru, să-mi comunicați măsurile întreprinse în vederea monitorizării
factorilor poluanți din județul Suceava de către ministerul pe care-l conduceți, precum și a menținerii acestora în
limitele admise de lege.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băișanu
***
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-ministrul României
Termenul exact de la care Aeroportul Salcea-Suceava va putea fi, într-adevăr, operațional
și data la care vor fi decontate lucrările deja executate
Domnule Prim-Ministru,
Având în vedere că la întrebarea mea anterioară nr.7228 A/27.05.2015 referitoare la situația Aeroportului
Salcea-Suceava, adresată atât dumneavoastră cât și fostului ministru al Transportului, domnul Ioan Rus, nu am primit
un răspuns concret referitor la data la care vor fi deblocate plățile pentru lucrările deja executate, precum și termenul
exact de la care Aeroportul Salcea-Suceava va putea fi, într-adevăr, operațional, vă rog, domnule Prim-Ministru, sămi răspundeți prompt și explicit la întrebările reiterate.
Mulțumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băișanu
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Situația copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Stimată doamnă Ministru,
Contrar celor menționate recent de către colegul dumneavoastră, fostul ministru domnul Ioan Rus, foarte
mulţi suceveni au ales să plece la muncă în străinătate din cauza situaţiei financiare precare, pentru a putea reuşi să
asigure familiilor lor un trai decent.
Astfel, mii de copii au fost privaţi de dragostea şi atenţia mamei sau a tatălui, ori a ambilor părinţi. Pentru acești
copii, despărţirea de un părinte sau de amândoi este suportată cu greu, iar statul pare să fie depăşit de această situaţie,
nereușind a-i sprijini și ocroti în mod concret pe copiii respectivi.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog, doamnă Ministru, să-mi precizați dacă aveți, în prezent, o
situație generală a familiilor care se încadrează în cele descrise mai sus, dar și una punctuală, pentru județul Suceava,
precum și ce alte măsuri veți întreprinde, în perioada următoare, în îndeplinirea atribuţiei de monitorizare şi analizare
a situaţiei copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băișanu
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Stadiul absorbției fondurilor europene la nivelul județului Suceava
Domnule Ministru,
Unul dintre obiectivele actualului Guvern, asumat și prin programul de guvernare, îl reprezintă accelerarea
procesului de absorbție a fondurilor europene.
În acest context, vă rog să-mi precizați care este stadiul absorbției fondurilor europene la nivelul județului
Suceava, derulate prin programele europene ale instituției pe care o conduceți, cu indicarea sumelor și a
beneficiarilor pentru fiecare program în parte, precum și măsurile pe care le aveți în vedere pentru a îmbunătăți
atragerea sumelor alocate.
Mulțumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia mea.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băișanu
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății
Criza vaccinurilor hexavalente resimțită și la nivelul județului Suceava
Domnule Ministru,
În luna mai a acestui an, la nivelul județului Suceava s-a înregistrat o criză a vaccinurilor hexavalente.
Astfel, aproximativ 4000 de bebeluşi suceveni au rămas neimunizaţi pînă acum din cauza lipsei vaccinului.
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După cum bine știți, vaccinul hexavalent se administrează pentru imunizarea împotriva unor boli grave, cum
sunt: difteria, tetanosul, tusea convulsivă, hepatita B, poliomielita şi a bacteriei Haemophilus Influenzae tip B (Hib)
care provoacă meningita. Mai mult, de la 1 aprilie a.c., programul naţional de imunizare a fost transferat din reţeaua
de medicină şcolară la medicul de familie, astfel că medicii de familie trebuie să se ocupe de vaccinarea tuturor
copiilor, inclusiv a celor din grădiniţe, şcoli şi licee.
În acest sens, vă rog, domnule Ministru, să-mi precizați dacă situația descrisă mai sus s-a rezolvat, și, de
asemenea, ce măsuri și programe aveți în vedere în perioada imediat următoare, pentru ca această criză să nu se mai
repete.
Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia mea.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băișanu
***
Adresată domnului Gheorghe Predescu, Consulul General al României la Chicago
Organizarea consulatului itinerant
Domnule Consul General,
Instituţia consulatului itinerant este cea mai eficientă şi operativă soluţie pentru acordarea de asistenţă
consulară la distanţă cetăţenilor români. Consulatul itinerant reprezintă un instrument prin care misiunile diplomatice
şi oficiile consulare ale României în străinătate oferă servicii consulare pentru cetăţenii români care locuiesc în
localităţi aflate la distanţe mari de misiunile noastre diplomatice şi pentru care este dificil să se prezinte la sediile
acestora.
Problema legată de organizarea consulatelor itinerante de pe teritoriul SUA este o problemă pe care am mai
semnalat-o Ministerului Afacerilor Externe şi mi s-a confirmat că există în derulare programul consulat itinerant.
Având în vedere că reprezentaţi interesele cetăţenilor români stabiliţi în circumscripţia consulară a
Consulatului General al României la Chicago, vă întreb, Domnule Consul General, următoarele:
Câte acţiuni în cadrul programului consulat itinerant au fost organizate în ultimii 3 ani în Detroit, ţinând cont
de faptul că în oraşul Detroit există o comunitate mare de români, comparabilă cu cea din Chicago?
Câte documente au fost elaborate pentru cetăţenii români în cadrul consulatului itinerant în perioada
menţionată?
Câte cereri de reînoire a paşapoartelor cetăţenilor români au fost întocmite cu ocazia acestor vizite în oraşul
Detroit?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
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Adresată domnului Eugen Chivu, Consulul General al României la Los Angeles
Organizarea consulatului itinerant
Domnule Consul General,
Instituţia consulatului itinerant este cea mai eficientă şi operativă soluţie pentru acordarea de asistenţă
consulară la distanţă cetăţenilor români. Consulatul itinerant reprezintă un instrument prin care misiunile diplomatice
şi oficiile consulare ale României în străinătate oferă servicii consulare pentru cetăţenii români care locuiesc în
localităţi aflate la distanţe mari de misiunile noastre diplomatice şi pentru care este dificil să se prezinte la sediile
acestora.
Problema legată de organizarea consulatelor itinerante de pe teritoriul SUA este o problemă pe care am mai
semnalat-o Ministerului Afacerilor Externe şi mi s-a confirmat că există în derulare programul consulat itinerant.
Având în vedere că reprezentaţi interesele cetăţenilor români stabiliţi în circumscripţia consulară a
Consulatului General al României la Los Angeles, vă întreb, Domnule Consul General, următoarele:
Câte acţiuni în cadrul programului consulat itinerant au fost organizate în ultimii 3 ani în circumscripţia
consulară?
Câte documente au fost elaborate pentru cetăţenii români în cadrul consulatului itinerant în perioada
menţionată?
Câte cereri de reînoire a paşapoartelor cetăţenilor români au fost întocmite cu ocazia acestor vizite?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Naţionale
Proiectul de lege privind educaţia naţională
Domnule Ministru,
În ciuda asigurărilor pe care, atât dumneavoastră, personal, cât şi prim-ministru Victor Ponta le-aţi dat, în
legătură cu evitarea elaborării unei noi legi a educaţiei făcută în grabă, netransparent, fără o consultare şi dezbatere
publică serioasă, fără consensul partidelor politice parlamentare, proiectul doamnei senator Ecaterina Andronescu
merge mai departe, deşi nimeni nu-şi asumă autoratul (nici dumneaei şi nici comisia parlamentară). În logica unei
lungi tradiţii de modificare „peste noapte” a sistemului de învăţământ, mai ales pe calea ordonanţelor de urgenţă, vă
rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări:
veţi susţine proiectul de lege al doamnei senator Ecaterina Andronescu în forma în care el se află la acest
moment?
cum vă poziţionaţi faţă de propunerea de revenire a clasei pregătitoare la grădiniţă, în condiţiile în care s-au
realizat investiţii, iar integrarea acesteia în şcoală şi-a demonstrat viabilitatea?
susţineţi eliminarea posibilităţii de a obţine abilitarea pentru tinerii cercetători şi revenirea la criteriul
obligatoriu al vechimii în sistem?
ce măsuri de creştere a accesului copiilor din mediul rural la educaţie de calitate susţineţi (pe toate ciclurile),
atâta vreme cât inclusiv asigurarea navetei şcolare a reprezentat o provocare pentru Guvern?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Respectarea obligaţiilor asumate de Rompetrol S.A.
Domnule Ministru,
În data de 28 mai 2015, compania Rompetrol S.A. a solicitat în instanţă aprobarea procedurilor de intrare în
insolvenţă, solicitare care a fost respinsă, prin decizia Tribunalului Bucureşti. După cum foarte bine cunoaşteţi,
Guvernul Ponta şi-a asumat ştergerea unei datorii uriaşe faţă de bugetul de stat, iar, în contrapondere, Rompetrol S.A.
şi-a asumat mai multe obiective prin care să compenseze cele peste 600 milioane de dolari. În memorandumul de
înţelegere dintre statul român şi compania Rompetrol S.A., printre obligaţii figurau: plata a 200 milioane de dolari,
pentru achiziţia a peste 26,69% din acţiunile Rompetrol Rafinare, constituirea unui fond investiţional de circa 1
miliard de euro etc. În condiţiile în care toată lumea aştepta ca aceste obligaţii asumate să fie realizate, vestea că
Rompetrol S.A. îşi cere insolvenţa pune sub semnul întrebării orice fel de realizare a acestor investiţii. În condiţiile
în care fluxul de investiţii străine este oricum extrem de modest către România, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi
următoarele clarificări:
‐ care este gradul de realizare al angajamentelor asumate prin memorandumul de înţelegere de către Rompetrol
S.A. ?
‐ vă rog să clarificaţi speculaţiile apărute în spaţiul public, potrivit cărora, solicitarea de intrare în insolvenţă a
Rompetrol S.A. reprezintă doar primul pas în preluarea acestei companii de către o altă companie petrolieră?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Stadiul acordurilor interguvernamentale România-Republica Moldova
Domnule Ministru,
Începând cu anul 2012 şi până în prezent în vederea sprijinirii procesului de integrare europeană a
Republicii Moldova, între România şi Republica Moldova au fost semnate o serie de acorduri interguvernamentale pe
diverse domenii, precum afaceri interne, justiţie, combaterea crimei organizate, antidiscriminare şi drepturile omului,
agricultură, siguranţă medicală, şi nu în ultimul rând armonizare legislativă. Scopul acestor acorduri bilaterale şi
protocoale semnate este de a sprijini în mod concret reformele necesare finalizării parcursului european de integrare
în Uniunea Europeană a Republicii Moldova.
În condiţiile în care monitorizarea şi semnarea acestor acorduri intră în atribuţiile Ministerului Afacerilor
Externe, vă rog, domnule ministru să-mi precizaţi următoarele:
1. Câte acorduri s-au semnat între Republica Moldova şi România pe domeniile mai sus menţionate, precum şi care
sunt acestea ?
2. Care este stadiul acestora şi ce demersuri concrete a întreprins Ministerul Afacerilor Externe în acest sens?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
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Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Politici Europene de Vecinătate în domeniul migraţiei şi evoluţiile recente din Uniunea Europeană în
domeniul migraţiei şi azilului
Domnule Ministru,
În contextul actual creat de valul masiv de migranţi din ultima perioadă pe dimensiunea sudică a Uniunii
Europene, recent Comisia Europeană a stabilit un mecanism de redistribuire a imigranţilor proveniţi din ţări
extracomunitare aflate pe teritoriul Africii ori pe cel al Asiei, situaţie care a suscitat discuţii şi negocieri aprinse la
nivelul Uniunii Europene. Această problemă a stârnit vii controverse la nivel european, ţări precum Franţa, Marea
Britanie, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Lituania, Letonia şi Estonia au manifestat reticenţă şi chiar respingere la
adresa acestui proiect al ”cotelor”. Astfel din cifra totală de aproximativ 40.000 de persoane care se găsesc în acest
moment pe teritoriile Italiei şi Greciei şi care au trecut ilegal Marea Mediterană , riscându-şi propriile vieţi, România
ar urma să devină gazda unui număr de 2362 de persoane, reprezentând o cotă proporţională de 4,26% din total.
România, respectând tradiţia sa istorică multiseculară, poate juca un rol de protector al creştinilor din Orient şi poate
fi un punct de sprijin real pentru aceste comunităţi. Tocmai de aceea, ar fi o bună ocazie pentru statul român să
acorde o mână de ajutor reală creştinilor din Africa şi Orient, care sunt victime ale atacurilor criminale din Nigeria şi
Kenya.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi care este poziţia oficială a
României, ţinând cont de faptul că provocările momentului şi situaţia de securitate din regiune şi din Orientul
Mijlociu ar impune subiectul migraţiei şi azilului ca pe una din principalele preocupări de politică externă. Este
sistemul social public din România capabil să facă faţă unui val de imigranţi care au nevoie de casă, hrană, asigurări
sociale şi nu în ultimul rând de integrare comunitară? Care este valoarea aproximativă a costurilor necesare pentru
întreţinerea şi cazarea acestor oameni, precum şi care ar fi provenienţa acestor costuri?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Situaţia medicilor de medicina muncii
Domnule Ministru,
Medicina muncii este un domeniu extrem de important în condiţiile în care astăzi complexitatea proceselor
de producţie necesită o activitate medicală specifică şi susţinută la locul de muncă. Astfel că, începând cu rezolvarea
problemelor de expunere la noxele profesionale, la cele de ergonomie a muncii, precum şi de promovare a sănătăţii
angajaţilor, toate aceste responsabilităţi intră în sarcina medicilor de medicina muncii. Deşi acest segment al
sistemului medical reprezintă o specialitate medicală extrem de vastă care înglobează cunoştinţe din toate celelalte
specialităţi medicale, aceşti medici nu au regimul medicilor de familie. Medicina muncii are ca drept obiectiv
principal promovarea şi păstrarea stării de sănătate a fiecărei persoane angajate. Dacă sunt acordate în mod corect
serviciile de medicina muncii pot veni cu soluţii concrete în ceea ce priveşte problemele de sănătate ocupaţională. În
conformitate cu legislaţia în vigoare, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor servicii medicale preventive, încheind
un contract cu o unitate medicală autorizată în acest sens. Pentru ca specialiştii în medicina muncii să nu fie în
situaţia de a neglija patologia ocupaţională este nevoie de o regândire a tuturor aspectelor legate de funcţionarea şi
desfăşurarea serviciilor de medicina muncii, în sensul limitării numărului de angajaţi care revin unui medic specialist
de medicina muncii, aşa cum se întâmplă în cazul medicilor de familie.
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Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi punctul de vedere al
Ministerului Sănătăţii referitor la problemele semnalate, precum şi viziunea dumneavoastră cu privire la
îmbunătăţirea situaţiei actuale. De asemenea, vă rog, să-mi precizaţi dacă la acest moment Ministerul Sănătăţii are în
vedere modificări legislative în acest domeniu, şi dacă da, care sunt acestea?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Salarizarea în administraţia publică locală
Doamnă Ministru,
Vă supun atenţiei situaţia salarizării funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică
locală, în condiţiile în care câştigul salarial al acestora este de 700-1200 RON. Menţionez faptul că aceştia sunt în
incapacitatea de a-şi asigura un trai decent lor şi familiilor lor. Afirm faptul că toţi funcţionarii publici din
administraţia publică locală trăiesc la limita subzistenţei. În urmă cu trei ani, PSD a promis în campanie electorală
modificarea legislaţiei în ceea ce priveşte legea salarizării funcţionarilor din administraţia publică locală, citez:
"dorim ca în sectorul bugetar să promovăm o modificare a legii salarizării, pentru ca în sistemul public trebuie să
existe o motivare a personalului în aşa fel încât să putem să îi cointeresăm să ofere servicii publice de calitate.'' În
prezent nu doar cei care lucrează în adminsitraţie dar şi cea mai mare parte a mediului privat solicită ridicarea
nivelului de salarizare din administraţia publică, pentru că simt deja că oamenii nu mai au niciun fel de dorinţă de a
lucra, salariile fiind mici, şi riscurile sunt foarte mari.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, doamnă ministru să-mi comunicaţi când şi care sunt măsurile
concrete pe care le veţi întreprinde pentru modificarea legii salarizării personalului din administraţia publică locală
în scopul redării demnităţii funcţionarilor din acest important sector bugetar.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vasile Gudu
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Situaţia microbuzului şcolar pentru Arpaşu de Jos
Stimate domnule Ministru,
Primaria din localitatea sibiană Arpaşu de Jos a solicitat anul trecut un microbuz pentru transportul elevilor
navetişti însă, până în acest moment, nu a primit nicio maşină! Şcoala din această localitate deţine un microbuz vechi,
maşină care necesită o reparaţie costisitoare. În plus, acest microbuz pune în pericol siguranţa elevilor.
Vă solicit să-mi comunicaţi când va intra în posesia unui nou microbuz şcolar primăria din Arpaşu de Jos.
Vă reamintesc că în ultimii trei ani, elevilor şi profesorilor din toată ţara, nu li s-au decontat sumele restante
pentru transport, iar cele 600 de microbuze achiziţionate de către Guvern nu sunt suficiente. În plus, naveta elevilor
este plafonată, ceea ce înseamnă că elevii navetişti nu primesc înapoi integral suma achitată pentru un abonament
rutier. În realitate este nevoie de minim 1000 de microbuze.
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Vă solicit aşadar, repartizarea în funcţie de necesitate a microbuzului şcolar şi acordarea finanţării pentru
procurarea combustibilului acestor microbuze, pentru angajarea de personal calificat în posturile de şoferi.
Vă mai menţionez că primăria din Arpaşu de Jos a primit, în timp, numeroase asigurări de la Prefectură, fiind
pe lista de aşteptare pentru repartiţii de microbuze sau pentru investiţii în reparaţii de mai multe ori.
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la întrebarea înaintată.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Situaţia cererilor unice de plată pentru plata subvenţiilor de către APIA
Stimate Domnule Ministru,
Noua Politică Agricolă Comună (PAC) 2015 – 2020, vine cu o serie de schimbări în ceea ce priveşte
schemele de sprijin şi măsurile cuprinse în cererea unică de plată, precum şi cu noi regului privind criteriile de
eligibilitate.
Datorită acestui fapt, în mai multe judeţe ale ţării, fermierii şi-au manifestat nemulţumiri cu privire la
problemele apărute din cauza sistemului informatic, precum şi faţă de anexarea unor documente suplimentare, care
au dus la întârzieri de depunere a cererilor de subvenţii sau chiar la imposibilitatea depunerii lor până la data de 15
iunie.
Stimate Domnule Ministru, faţă de cele prezentate, vă rog respectuos să precizaţi în răspunsul Dumneavoastră:
1.
Câţi fermieri, au reuşit să depună cererile unice de plată înainte de termenul limită de 15 iunie 2015, la nivel
naţional, precum şi în judeţele Iaşi şi Neamţ?
2.
Câţi beneficiari de subvenţii au existat în anul 2014 la nivel naţional, precum şi în judeţele Iaşi şi Neamţ şi
care a fost cuantumul sumei subvenţiilor, comparativ cu anul 2015?
3.
Care au fost dificultăţile întâmpinate de fermieri la depunerea cererilor pentru Campania 2015?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Clarificări privind procesul de depunere a cererilor pentru subvenţii de către fermieri
Stimate domnule ministru,
Procesul de depunere a cererilor pentru obţinerea subvenţiilor de către fermieri a fost prost gestionat de către
ministerul pe care îl conduceţi şi de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Haosul creat la nivelul întregii ţări a fost generat de acte normative emise mult prea de târziu de către guvern,
de comunicarea ineficientă şi de faptul că regulile au fost schimbate în timpul jocului. Astfel, la sediile APIA din
întreaga ţară s-au format cozi interminabile, iar mulţi fermieri nu şi-au putut depune cererile până la data limită de 15
iunie.
Spre deosebire de anii precedenţi, când sesiunea de depunere a cererilor începea în aprilie şi se sfârşea în
mai, în acest an procesul a fost întârziat şi prelungit. Regulile după care a fost organizat, stabilite prin acte normative
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succesive pe ultima sută de metri, nu au fluidizat procesul ci mai degrabă l-au îngreunat. S-a lucrat cu un sistem
informatic prost întocmit şi rupt de realitate, noile registrele agricole pe 2015-2019, documente de bază pentru
formularea cererilor, au fost distribuite prea târziu către primari, funcţionarii din sistem au fost nevoiţi să înregistreze
manual mii de cereri pe zootehnie din cauza sistemului informatic incompatibil cu ultimele reglementări.
Conform normelor emise cei care nu au reuşit să se înregistreze până la data de 15 iunie vor pierde din
subventii 1% pe zi de întârziere. Astfel cei penalizaţi vor fi tot fermierii, iar banii europeni la care aveau dreptul nu
vor ajunge integral la aceştia.
Având în vedere toate aceste deficienţe grave înregistrate în derularea acestui proces vital pentru agricultura
românească, vă rog,, domnule ministru, să răspundeţi punctual la umătoarele întrebări:
1. Care sunt motivele pentru care în ciuda repetatelor apeluri venite din teritoriu, mă refer în special la
solicitările formulate de la nivelul judeţului Alba, nu aţi luat măsură suplimentării personalului APIA în
acest judeţ, deşi în ţară, în cazul altor judeţe, au fost dispuse astfel de măsuri? Cozile interminabile de la
sediul APIA din Alba demonstrează o capacitate redusă a personalului de a face faţă volumului mare de
muncă, fapt ce ar fi justificat o intervenţie din partea dumneavoastră în acest sens.
2. Care este gradul de ocupare raportat la organigrama pe întregul sistem APIA dar şi pe fiecare judeţ separat,
cu referire precisă la numărul de locuri prevăzute comparativ cu numărul de locuri ocupate?
3. Dacă aţi luat măsura de prelungire a programului de lucru a funcţionarilor de la APIA de ce nu aţi făcut
acelaşi lucru şi cu medicii veterinari şi personalul primăriilor angajat în eliberarea de adeverinţe?
4. Care este data la care a început la nivel naţional şi pe fiecare judeţ în parte distribuţia noilor registre agricole
(2015-2019) şi de ce u a fost corelată în mod optim distribuţia acestora cu sesiunea de depunere a cererilor
de subvenţii?
5. Ce măsuri aveţi în vedere pentru îmbunătăţirea performanţei sistemului în aşa fel încât fermierii să
beneficieze de aceste subvenţii normal şi corect fără să mai suporte umilinţa cozilor şi nedreptatea
penalizărilor?
6. Ce măsuri veţi lua pentru ca, pe viitor, sistemul informatic folosit să fie compatibil cu nevoile reale şi să nu
mai existe blocaje care să întârzie procesul?
7. Câţi fermieri din cei care aveau dreptul au reuşit, până la data limită de 15 iunie, să depună cererile pentru
obţinerea subvenţiei?Vă rog să-mi furnizaţi o situaţie defalcată pe judeţe care să cuprindă numărul de
fermieri care aveau dreptul la subvenţii, suprafaţa totală pe care aceştia o deţin, numărul de fermieri care au
depus cereri, suprafaţa totală corespunzătoare acestor cereri, numărul de cereri respinse, suprafaţa
corespunzătoare acestora, numărul total de cereri primite.
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris.
Deputat
Dan Coriolan Simedru
***
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Măsuri pentru avizarea de urgenţă a ridicării materialului lemnos căzut în zona comunei Şugag, jud. Alba
Stimată doamnă ministru,
Doresc sa vă supun atenţiei situaţia care mi-a fost semnalată de către autorităţile locale şi cetăţenii din
comuna Şugag, judeţul Alba, care se confruntă cu o lipsă de reacţie din partea structurilor locale cu competenţe în
domeniu, în ceea ce priveşte avizarea ridicării materialului lemnos căzut în zona Tău Bistra şi Cugir în urma
viiturilor şi zăpezilor.
Astfel, deşi au fost făcute mai multe demersuri către ocoalele silvice care administrează aceste suprafeţe de
păduri, precum şi către ITRSV Cluj în vederea eliberării zonei de acest material lemnos care blochează nu doar
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drumurile din zonă, ci constituie un focar de infestare a pădurii, aceste autorităţi nu au luat nicio măsură în acest
sens.
Mai există un aspect extrem de important de care trebuie ţinut cont şi care impune luare unor măsuri urgente.
Pe raza comunei Şugag se derulează un proiect european prin PNDR, pe măsura 125b-Accesibilizarea
fondului forestier, iar firma constructoare se află în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea din cauza
materialului lemnos căzut peste drum.
Având în vedere situaţia descrisă mai sus şi ţinând cont de faptul că prin amânarea luării unor măsuri urgente
de eliberare a zonei se compromite un proiect european aflat în derulare cu termen de recepţie a lucrărilor în luna
septembrie a acestui an, vă rog doamnă ministru, să precizaţi care sunt măsurile legale pe care le veţi dispune pentru
ca instituţiile din subordinea dumneavoastră, ITRSV şi Romsilva să întocmească şi să avizeze cu celeritate
documentele necesare pentru a permite transportarea materialului lemnos căzut în zona menţionată, astfel încât să se
evite pe de o parte infestarea pădurii, dar şi derularea în condiţii optime a proiectului european care se desfăşoară în
arealul Văii Gotului, Văii Miraşului şi a Văii Mărtiniei de pe raza comunei Şugag?
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată, dar mai ales pentru că veţi lua măsurile corespunzătoare. Menţionez că solicit
răspunsul în scris.
Deputat
Dan Coriolan Simedru
***
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 Declaraţii politice

Festivitatea de absolvire a cursului - Istoria şi Civilizaţia Tătarilor
Domnule Preşedinte,
Distinşi colegi,
În luna octombrie a anului trecut, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România în
parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii Ovidius din Constanţa au elaborat un remarcabil
proiect educaţional prin care au oferit cursuri despre “Istoria şi Civilizaţia Tătarilor” tuturor celor interesaţi de
evoluţia poporului tătar de la origini până în prezent.
În decursul anului universitar 2014 – 2015, cursanţii s-au bucurat de o experienţă culturală inedită, având
posibilitatea să îşi aprofundeze noţiuninile deţinute şi totodată să înveţe lucruri noi despre pricipalele repede ale
evoluţiei istorice a tătarilor.
După cum un nou an universitar tocmai s-a finalizat, Uninunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din
România şi Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” au organizat marţi, 9 iunie,
festivitatea de absolvire a cursului „Istoria şi civilizaţia tătarilor” la care au luat parte atât absolvenţii acestui curs, dar
şi membri şi prieteni ai comunităţii tătare.
Cursul festiv a fost deschis de decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, Conf. Univ. Dr. Emanuel
Plopeanu, care a punctat importanţa derulării acestui proiect atât pentru comunitatea tătară, dar şi pentru mediul
universitar constănţean.
Fiecare cursant a primit o diplomă prin care se atestă absolvirea modulului din partea celor două entităţi
organizatoare, fiind apreciaţi pentru implicarea de care au dat dovadă pe durata derularii cursurilor.
Un moment important al festivităţii a fost acela în care a fost semnat acordul dintre Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco Musulmani din România şi Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii Ovidius pentru
derularea aceluiaşi curs pe durata anului universitar 2015 – 2016, dar şi a anunţului facut de către Conf. Univ. Dr.
Emanuel Plopeanu potrivit căruia cursul de “Istoria şi Civilizaţia tătarilor” ar putea intra în programa Facultăţii de
Istorie şi Ştiinţe Politice, ca una dintre materiile opţionale, ceea ce ar reprezenta un pas deosebit de important în
păstrarea şi promovarea identităţii tătarilor din Dobrogea.
În numele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România aş vrea să mulţumesc
Universităţii Ovidius pentru suportul pe care ni l-a acordat şi implicarea de care a dat dovadă în promovarea şi
găzduirea cursurilor de “Istorie şi Civilzaţia Tătarilor”.
Desfăşurarea acestor cursuri demonstrează încă o dată faptul că avem oameni valoroşi şi dornici de a ne
reprezenta tezaurul cultural şi spiritual, de a ne face cunoscut trecutul şi menţine vie imaginea neamului tătar.
Vă mulţumesc,
Deputat
Varol Amet

