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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 29 iunie
Luni, 29 iunie, Camera Deputaţilor a organizat dezbateri politice în cadrul secţiunii „Ora Guvernului”. Tema
supusă analizei s-a referit la starea agriculturii româneşti, îndeosebi la problematica complexă a accesării fondurilor
europene, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL.
Punctul de vedere al Guvernului în ceea ce priveşte tema abordată a fost prezentat de domnul Daniel
Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
La dezbateri au participat deputaţii Nini Săpunaru, Tinel Gheorghe (Grupul parlamentar al PNL) şi Antal
Istvan (Grupul parlamentar al UDMR).
Deputaţii Marian Avram (Grupul parlamentar al PSD) şi Virgil Guran (neafiliat) au anunţat, în şedinţa
plenară de luni, 29 iunie, că se afiliază Grupului parlamentar al PNL, ca deputaţi independenţi.

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 30 iulie
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 30 iunie, următoarele acte normative:
1.
Raportul privind activitatea Grupului pentru combaterea traficului de persoane pe anul 2014 (286 voturi
pentru, 1 abţinere);
2.
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind
securitatea - COM(2015) 185 (PH CD 69/2015) (289 voturi pentru, 1 împotrivă);
3.
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O agendă europeană privind
migraţia- COM (2015) 240 (PH CD 70/2015) (288 voturi pentru, 5 abţineri);
4.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Pl-x 32/2014) – lege ordinară (289 voturi pentru, 3 abţineri). Plenul Camerei
Deputaţilor a aprobat raportul de respingere al Comisiei pentru administraţie publică.
5.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 172/2015) –lege ordinară (292 voturi pentru, 2 abţineri).
Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat raportul de respingere al Comisiei pentru administraţie publică.
6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 196/2015) – lege ordinară (288 voturi pentru, 2
abţineri). Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat raportul de respingere al Comisiei pentru administraţie publică.
7.
Propunerea legislativă privind fondul de garantare a asiguraţilor (Pl-x 494/2015) – lege ordinară (184 voturi
pentru, 94 abţineri, 11 împotrivă);
8.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x
512/2015) – lege ordinară (292 voturi pentru, 1 împotrivă);
9.
Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz (PL-x
478/2015) – lege ordinară (293 voturi pentru);
10.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea
art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 551/2014) – lege ordinară
(289 voturi pentru, 2 împotrivă);
11.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 241/2006 (PL-x 134/2015) – lege ordinară (201 voturi pentru, 90 abţineri, 3 împotrivă);
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12.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice (PL-x 479/2015) – lege ordinară (293 voturi pentru, 2 abţineri);
13.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014 (PL-x 471/2015) – lege
ordinară (296 voturi pentru, 2 abţineri);
14.
Legea pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996,
reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 28/2015/13.05.2015) - lege ordinară (199 voturi pentru, 92
împotrivă, 9 abţineri). Plenul Camerei Deputaţilor a acceptat raportul de respingere formulat de Comisia pentru
mediu şi a adoptat legea în forma iniţială elaborată de Parlament.
15.
Proiectul de Lege privind economia socială (PL-x 335/2014) – lege ordinară (301 voturi pentru, 1 abţinere);
16.
Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (PL-x 286/2015) – lege organică (300 voturi pentru, 1 abţinere);
17.
Proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar (PL-x 527/2015) – lege organică (198 voturi pentru, 94 abţineri, 4
împotrivă);
18.
Proiectul de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor
Corpului diplomatic şi consular al României (PL-x 528/2015) – lege
organică (277 voturi pentru, 2 împotrivă, 15 abţineri);
19.
Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat (PL-x 529/2015) – lege organică (289 voturi pentru, 1
împotrivă, 13 abţineri);
20.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Economic şi Social (PL-x 354/2015) – lege organică (294 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere);
21.
Propunerea legislativă privind protejarea şi sprijinirea persoanelor
afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei
din zona Suplacu de Barcău (Pl-x 59/2014) – lege organică (295 voturi pentru, 3 abţineri).
În aceeaşi zi, deputatul Valentin Blănariu, neafiliat, ales în Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin, a
anunţat că îşi va desfăşura activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD.

Şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor de marţi, 30 iulie
Parlamentul României l-a desemnat, marţi, 30 iunie, prin vot secret cu buletine (278 voturi pentru, 6
împotrivă), pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe.
Conform procedurilor legale, domnul Mihai Răzvan Ungureanu a depus jurământul.
La dezbateri au participat Marian Neacşu, deputat, liderul Grupului parlamentar al PSD, Călin Popescu
Tăriceanu, preşedintele Senatului, liderul Grupului parlamentar ALDE, Ioan Oltean, deputat PNL şi Liliana Mincă,
reprezentant al Grupului parlamentar Democrat şi Popular.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2014)
Totalul iniţiativelor legislative

1255

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

1) Dezbătute

471
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– 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

414
468
15
49
157
247
3
0
784
170
582
21
11

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

0
0
0
7

5) Retrase de iniţiatori

2

Cele 468 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
146 proiecte de legi initiate de Guvern:
din care:
63 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
33 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
50 proiecte de legi
322 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 182 de legi, dintre care 25 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 marţi, 30 iunie

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

182
182

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
18

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

▪ Cele 18 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
7 proiecte de legi
10 propuneri legislative

17
18
1
14
3
0
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 29 iunie – 3 iulie 2015

I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

Pl-x 494/2015 - Lege privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor

2.

PL-x 512/2015 - Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe

3.

PL-x 478/2015 - Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din
uz

4.

PL-x 551/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

5.

PL-x 134/2015 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare nr. 241/2006

6.

PL-x 479/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

7.

PL-x 28/2015- Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

8.

PL-x 335/2014 - Lege privind economia socială

9.

PL-x 286/2015 - Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite
categorii de persoane fizice

10.

PL-x 527/2015 - Lege privind modificarea si completarea Legii
funcţionarului public parlamentar

11.

PL-x 528/2015 - Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi
consular al României

12.

PL-x 529/2015 - Lege privind pensiile militare de stat

13.

PL-x 354/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Economic şi Social

14.

Pl-x 59/2014 - Lege privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe
nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

nr. 7/2006 privind statutul
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

PL-x 471/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia
la 31 octombrie 2014
III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat:

1.

Pl-x 32/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 iulie
1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

2.

PL-x 172/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
PL-x 196/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

3.
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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 30 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, 103 au fost transmise Parlamentului, dintre care 100 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 8
primă
Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

95

Total
Total general:

103

3

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE

- 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 :

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

3

43
100

5
0
3
0
1
6
42
57

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 30 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

PLx
578/2014
L
494/2014

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

CD + S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii petrolului

Stadiul

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

S - Adoptat pe
09.12.2014

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
adoptare în
forma prezentată

Nr.
crt

Nr. înreg.

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

naţional de transport etc., prin încheierea de acte
adiţionale între autoritatea competentă şi titularii
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus
menţionată.

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

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului 2010.

nr.238/2004. (poz. I-b-30)

PLx
524/2011

4

L
616/2011

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

IND şi TRSP

de Senat depus
pe 24.06.2015
(80/Rs/ 2015)

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

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

PLx
20/2015

10

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

11

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.

4

S - Adoptat pe
25.03.2013

CD - BUG,
MUN şi JUR
pt. raport
comun

TDR:
18.04.2013

Nr.
crt

16

17

18

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

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)

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.
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TDR:
02.03.2015

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - BUG
pt. raport

TDR:
07.04.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
337/2013

19

20

L
501/2013

PLx
57/2015
L
475/2014

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

21

L
531/2011

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

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

PLx
656/2011

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

Observaţii

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.

6

TDR:
10.06.2015

S - Adoptat pe
14.11.2011

CD - IND şi
TRSP
pt. raport
comun

TDR:
08.02.2013

Nr.
crt

22

23

24

Nr. înreg.

PLx
190/2014
L
17/2014

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
465/2014
L
495/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

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)

CD - IND
pt. raport

Observaţii

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

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

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

7

TDR:
23.10.2014

Nr.
crt

25

Nr. înreg.

PLx
479/2014
L
484/2014

Titlul proiectului de lege
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)

Obiectul de reglementare

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

26

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)

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

27

PLx
29/2015
L
593/2014

Stadiul

Observaţii

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

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

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

8

CD - IND şi
JUR
pt.raport

TDR:
16.02.2015

Nr.
crt

28

29

30

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

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)

L
514/2010

PLx
661/2013
L
552/2013

PLx
468/2012
L
333/2012

PLx
162/2014

31

32

L
21/2014

Plx
581/2014
L
414/2014

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

Obiectul de reglementare
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

Stadiul
S - Adoptat pe
17.11.2010

CD - TRSP
pt. raport
comun

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul
zootehniei.

CD -TRSP
pt. raport

TDR:
13.02.2013

TDR:
29.11.2012

TDR:
17.04.2014

09.12.2014

CD - AGRI
pt. raport
9

TDR:
23.12.2010

S - Adoptat pe
17.12.2013

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

Observaţii

TDR:
10.02.2015

Nr.
crt

33

34

35

36

Nr. înreg.

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
377/2011
L
10/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului S - Adoptat pe
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 25.02.2015
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
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

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

10

Observaţii

TDR:
11.03.2015

TDR:
25.09.2012

TDR:
05.03.2015

TDR:
10.04.2012

Nr.
crt

37

38

39

Titlul proiectului de lege

Nr. înreg.

PLx
395/2012
L
212/2012

PLx
96/2014
L
658/2013

PLx
140/2014
L
116/2014

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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

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

40

PLx
315/2014
L
217/2014

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

11

Nr.
crt

41

42

43

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

12

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
urgenţă 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 urgenţă 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

13

S - Înv
pt. raport

TDR:
24.03.2015

Nr.
crt

5

6

Nr. înreg.
PLx
471/2015
L
752/2014

L
169/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la
31 octombrie 2014. (poz. II-26)
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)

Obiectul de reglementare
Protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul
unor activităţi ce presupun cooperarea directă între
părţi sau încheierea şi derularea unor contracte
clasificate între persoane juridice din România şi Cipru.

8

L
352/2014

L
689/2014

9

L
168/2013

S -

TDR:
12.03.2014

CD -

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

TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

CD -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
223/2014

Observaţii

CD - Adoptată pe
30.06.2015

S - ÎNV
pt.raport

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

7

Stadiul

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

14

La promulgare
din data de
24.06.2015

Nr.
crt

10

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
193/2014

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-b58)

L
116/2014

Obiectul de reglementare

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

11

12

13

PLx
385/2015
L
128/2015
PLx
371/2015
L
127/2015

PLx
551/2014
L
464/2014

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.

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.

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

Adoptarea unui nou Cod Fiscal, care, în linii mari,
păstrează orientarea actualei reglementări, ce urmează
să fie abrogată.

Stadiul

S
- Adoptat
08.04.2015

CD - Adoptată pe
24.06.2015

S - Adoptat pe
28.04.2015

CD - Adoptată pe
24.06.2015
S - Adoptat pe
27.04.2015

CD - Adoptată pe
24.06.2015

Observaţii

pe
La SG din data
de 29.06.2015

La promulgare
din data de
01.07.2015

La promulgare
din data de
01.07.2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 Modificarea şi completarea art.10 din Legea S - Adoptat pe
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 03.12.2014
La SG din data
Locuinţe. (poz. I-b-34)
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi
CD - Adoptată pe de 30.06.2015
completările ulterioare.
- Caracter: ordinar
30.06.2015
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

14

PLx
28/2015
L
591/2014

Proiect de lege pentru modificarea
completarea Legii apelor nr.107/1996.
(poz. I-a-12)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

şi Modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale
cu noile reglementări europene în acest domeniu, în
contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin
României şi care derivă din calitatea sa de stat membru
al Uniunii Europene, evitând, astfel, eventualele
sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene.

15

S - Adoptat pe
11.05.2015

CD - Adoptată pe
30.06.2015

La SG din data
de 30.06.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
109/2014

15

16

17

L
517/2013

PLx
441/2014
L
427/2014

PLx
419/2014
L
261/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Observaţii
Respins
definitiv pe
11.02.2015

Legea nr.
14/2015

parazăpezi biologice.

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

Legea nr.
15/2015

- Cameră decizională: CD

18

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

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

16

Legea nr.
18/2015

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
193/2011

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)

L
220/2011

Obiectul de reglementare

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.

Stadiul

S - Adoptată pe
18.04.2011

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Observaţii

Legea nr.
25/2015

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

PLx
68/2014

20

L
15/2014

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

21

PLx
482/2014
L
457/2014

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

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.

17

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

Nr.
crt

22

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
461/2014

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)

L
461/2014

PLx
288/2014

23

L
172/2014

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

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

24

25

PLx
169/2014
L
167/2014

Plx
575/2014
L
487/2014

Obiectul de reglementare
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.
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
30.09.2014

CD - Adoptată pe
11.02.2015

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.

18

Legea nr
32/2015

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

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

26

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

27

28

L
12/2014

PLx
538/2014
L
602/2014

PLx
719/2010

29

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

30

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

31

PLx
474/2014
L
459/2014

32

L
331/2014

PLx
240/2014

33

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

34

35

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

36

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

37

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

38

PLx
93/2015
L
2/2015

39

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

40

41

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

42

43

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

44

45

46

47

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

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

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 - Adoptată pe
05.02.2015

CD - Adoptată pe
06.05.2015

S - Adoptată pe
05.02.2015

CD - Adoptată pe
29.04.2015

Lege pentru aprobarea unor
măsuri în
S - Adoptată pe
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 - Adoptată 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

48

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
442/2014

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 - Adoptată pe
17.09.2014

CD - Adoptată pe
29.04.2015

Legea nr.
123/2015

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

49

50

PLx
475/2014
L
460/2014

PLx
436/2014
L
567/2014

Lege pentru completarea art.55 din Legea
Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul S - Adoptată pe
30.09.2014
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

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

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

CD - Adoptată pe
06.05.2015

Legea
nr.129/2015

S - Adoptată 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

51

52

53

Nr. înreg.

PLx
1/2011
L
415/2011

PLx
229/2015
L
3/2015

PLx
396/2015
L
136/2015

Titlul proiectului de lege
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)

54

L
598/2014

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptată pe
17.05.2011
S - Adoptată pe
18.05.2015

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

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

S - Respinsă pe
04.03.2015

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

CD - Adoptată pe
20.05.2015

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

PLx
51/2015

Obiectul de reglementare

Legea
nr.143/2015

Legea nr.
152/2015

Legea nr.
154/2015

de stat membru al Uniunii Europene.

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
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Legea nr.
156/2015

Nr.
crt

55

56

57

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

Legea nr.
157/2015

Legea nr.
158/2015

Legea nr.
164/2015

- Cameră decizională: CD

58

PLx
497/2014
L
488/2014

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
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Legea nr.
172/2015

Nr.
crt

59

60

Nr. înreg.

PLx
552/2014
L
466/2014

PLx
266/2015

Titlul proiectului de lege
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

Obiectul de reglementare
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.

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
S - Adoptat pe
03.12.2014

CD - Adoptat pe
03.06.2015

CD - Adoptat pe
22.04.2015
S - Adoptată pe
03.06.2015

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

Legea nr.
173/2015

Legea nr.
175/2015

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 30 iunie 2015)
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 88 avize.
Cele 12 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

12
0

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

2
0
10

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 587 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 65 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 34 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 1977 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

414



rapoarte suplimentare

134

107

55



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

12

771

725

481

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 29 - 30 iunie 2015
I.
II.
Nr.
crt.
1

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.354/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 4 parlam.
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – adoptat de
Senat
raport comun cu comisia pentru muncă

Data
dezbaterii

Observaţii

29.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(370/RS din
29.06.2015)

II. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.286/2015

Plx.494/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice – raport comun
cu comisia pentru sănătate

Guvern
respins de
Senat

12.05.2015

Raport de adoptare
(407/R din 30.06.2015)

Propunere legislativă privind fondul de garantare a asigurărilor

72 parlam.
respinsă
de Senat

29.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(408/R din 30.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Guvern
adoptat de
Senat

23.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(277/RS din
30.06.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.237/2015

2

PLx.134/2015

1 senator
adoptat de
Senat

30.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(400/RS din
30.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administraţiei
publice locale 2015/2001 şi pentru modificarea art.39 alin. (7²) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

Guvern

29.06.2015

Raport de adoptare
(413/R din 30.06.2015)

Proiect de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua
Bucovinei – raport comun cu comisia pentru cultură

4 parlam.
adoptat de
Senat

12.11.2013

Raport de adoptare cu
amendamente
(414/R din 30.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.31 din Legea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 – raport
comun cu comisia pentru industrii

1 senator
adoptat de
Senat

30.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(400/RS din
30.06.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 4 parlam.
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – adoptat de
Senat
raport comun cu comisia economică

23.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(370/RS din
29.06.2015)

Guvern
Proiect de Lege privind pensiile militare de stat – raport comun cu
adoptat de
comisia pentru apărare
Senat

29.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(410/R din 30.06.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.31 din Legea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 – raport
comun cu comisia pentru mediu

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.430/2015

PLx.348/2013

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.134/2015

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.354/2015

PLx.529/2015

Denumirea proiectului

3

4

PLx.527/2015

PLx.528/2015

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.7/2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările
ulterioare

6 parlam.
adoptat de
Senat

Proiect de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor
corpului diplomatic şi consular al României

29.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(411/R din 30.06.2015)

8 parlam.
adoptat de
Senat

30.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(412/R din 30.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice – raport comun
cu comisia pentru buget

Guvern
respins de
Senat

29.06.2015

Raport de adoptare
(407/R din 30.06.2015)

Propunere legislativă pentru reducerea consumului băuturilor
carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 16 ani – raport
comun cu comisia pentru învăţământ

1 dep.
respinsă
de Senat

29.06.2015

Raport de respingere
(409/R din 30.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru reducerea consumului băuturilor
carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 16 ani – raport
comun cu comisia pentru sănătate

1 dep.
respinsă
de Senat

23.06.2015

Raport de respingere
(409/R din 30.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe – raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

29.06.2015

Raport de adoptare
(406/R din 29.06.2015)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.286/2015

Plx.466/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.466/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.512/2015

2

PLx.348/2013

4 parlam.
adoptat de
Senat

03.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(414/R din 30.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe – raport comun cu comisia pentru cultură

Guvern
adoptat de
Senat

29.06.2015

Raport de adoptare
(406/R din 29.06.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

29.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(410/R din 30.06.2015)

Proiect de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua
Bucovinei – raport comun cu comisia pentru administraţie

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.512/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.529/2015

Denumirea proiectului

Guvern
Proiect de Lege privind pensiile militare de stat – raport comun cu
adoptat de
comisia pentru muncă
Senat

