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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 9-13 noiembrie 2015)
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 9 noiembrie
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 9 noiembrie, următoarele proiecte de lege şi propuneri
legislative pentru care au fost elaborate rapoarte de respingere din partea comisiilor de specialitate:
1. Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinului nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife
aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(Pl-x 224/2015) –
lege ordinară;
2. Propunerea legislativă privind acordarea de periuţe şi paste de dinţi preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII
din învăţământul de stat şi privat (Pl-x 324/2015) - lege ordinară;
3. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014)
- lege ordinară;
4. Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar (PL-x 95/2015) - lege organică;
5. Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuţi şi încurajarea prezentării la
consultaţiile prenatale (Pl-x 225/2015) - lege ordinară;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei
Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea 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, republicat, cu modificările
ulterioare (Pl-x 299/2015) - lege ordinară;
7. Propunerea legislativă pentru stimularea natalităţii (Pl-x 295/2015) - lege ordinară;
8. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti (Pl-x 262/2015) - lege ordinară;
9. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei
Libere Sculeni" (Pl-x 565/2014) - lege ordinară;
10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Evaluare,
Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj Mimico-gestual din România (PL-x 397/2014) lege ordinară;
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului (Pl-x 116/2015) - lege organică;
12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi
stimularea forţei de muncă (Pl-x 167/2015) - lege organică;
13. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale (Pl-x
203/2015) - lege organică.
Aceste acte normative vor fi supuse procedurii votului final în şedinţa plenară de miercuri, 11 noiembrie.
Au fost retrimise comisiilor de specialiatate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, două propuneri
legislative: Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Locuinţei nr.114/1996 (Pl-x 386/2014) lege organică şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei
civile şi al situaţiilor de urgenţă (PL-x 175/2015) - lege organică.
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 11 noiembrie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 11 noiembrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor
(PHCD 101/2015) (319 voturi pentru);
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2. Proiectul de Hotărâre privind plata cotizaţiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către
diverse organizaţii internaţionale (PHCD 102/2015) (318 voturi pentru);
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei 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, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x
737/2015) – lege ordinară (311 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abţineri);
4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat şi pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 785/2015) – lege
ordinară (269 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abţineri);
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea
art.12 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 654/2015) – lege ordinară
(270 voturi pentru);
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (PL-x 664/2015) – lege ordinară (271 voturi
pentru);
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 647/2015) – lege ordinară (270
voturi pentru);
8. Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei
Aviaţiei Civile Internaţionale (PL-x 692/2015) – lege ordinară (270 voturi pentru);
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi
alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 684/2015) – lege ordinară (266 voturi pentru);
10. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 693/2015) – lege
organică (221 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abţineri);
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind
unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea
Europeană şi a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 (PL-x 595/2015) – lege organică
(230 voturi pentru, 1 împotrivă);
12. Proiectul de Lege privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare
(PL-x 670/2015) – lege organică (230 voturi pentru, 1 împotrivă);
13. Proiectul de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 671/2015) – lege
organică (230 voturi pentru, 1 împotrivă);
14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
(PL-x 673/2013) – lege organică (228 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri).
De asemenea, au fost adoptate, prin vot final, 18 propuneri legislative şi proiecte de lege (10 ordinare, 8
organice), pentru care s-au formulat rapoarte de respingere din partea comisiilor de specialitate.
Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a
unei anchete privind activitatea desfăşurată de S.C.C.N.A.D.N.R.S.A., Antreprenorul Impregilo- Salini şi Inginerul
FIDIC consultant (responsabil cu supervizarea lucrărilor) referitoare la contractul tip FIDIC galben pentru proiectarea
şi execuţia tronsonului de autostradă Orăştie - Sibiu, lot 3, Km 43+855- KM 65+965 (PH CD 103/2015) a fost
amânat de la dezbatere timp de o săptămână.
În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali
(Pl-x 542/2015) - lege organică şi Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 134 din 26 aprilie 2004 privind
declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa (Pl-x 545/2015) - lege organică, acestea au fost adoptate
tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 13 noiembrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1532

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

277

1) Dezbătute

696
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

591

– 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

694
48
51
243
352
1
1
834
226
574
22

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

12

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

14
14
0
7

5) Retrase de iniţiatori

3

Cele 694 iniţiative legislative votate privesc:
214 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
87 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
38 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
89 proiecte de legi
480 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 279 de legi, dintre care 36 din iniţiativele legislative adoptate in
sesiunea septembrie-decembrie 2014.
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 13 noiembrie 2015)

Totalul iniţiativelor legislative

1063

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie

786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie

277

1) Dezbătute

232
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

182

– 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

230
40
38
51
101
1
1
834
226
574
22

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

12

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

14
14
0

Cele 230 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
69 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
24 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
40 proiecte de legi
161 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 279 de legi, dintre care 228 adoptate în sesiunile anterioare.

1
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţele din zilele de luni, 9 şi, miercuri 11 noiembrie 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

227
31

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

27
31
4
11
16

Retrimise la comisii

▪ Cele 31 iniţiative legislative votate privesc:
11 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
6 proiecte de legi
20 propuneri legislative

3
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor
(săptămâna 9-13 noiembrie 2015)

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

1.

2.

3.

4.

5.

PL-x 737/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei 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, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
PL-x 693/2015 - Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
PL-x 785/2015 - Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat şi pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile
facultative
PL-x 654/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2015 pentru
completarea art.12 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 664/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2015 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

6.

PL-x 670/2015 - Lege privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a
depozitelor bancare

7.

PL-x 671/2015 - Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de
investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

8.

PL-x 647/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

9.

10.

PL-x 692/2015 - Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la
Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
PL-x 684/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind modificarea
art.XV alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi
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completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
11.

PL-x 673/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 542/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul
aleşilor locali
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

Pl-x 545/2015 - Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 134 din 26 aprilie 2004 privind
declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

3.

4.

Pl-x 601/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea
şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Se comunică respingerea proiectului
PL-x 595/2015 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană şi a Legii nr.36/1995 a notarilor
publici şi a activităţii notariale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat:
1.

PL-x 669/2015 – Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare

2.

Pl-x 224/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinului nr.290/2013
pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România - S.A.

3.

Pl-x 324/2015 - Propunerea legislativă privind acordarea de periuţe şi paste de dinţi preşcolarilor
şi elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat

4.

Pl-x 23/2014 - Propunerea legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea
autovehiculelor

5.

PL-x 95/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului public parlamentar
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6.

Pl-x 225/2015 - Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nounăscuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale

7.

Pl-x 299/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea
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, republicat, cu modificările ulterioare

8.

Pl-x 295/2015 - Propunerea legislativă pentru stimularea natalităţii

9.

Pl-x 262/2015 - Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti

10.

Pl-x 565/2014 - Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni şi a Regiei
Autonome „Administraţia Zonei Libere Sculeni”

11.

PL-x 397/2014 - Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional pentru Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj Mimicogestual din România

12.

Pl-x 116/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

13.

Pl-x 203/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul
asistenţei sociale

14.

Pl-x 637/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295 din 28
iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

15.

Pl-x 118/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.295/2004
privind regimul armelor şi muniţiilor

16.

Pl-x 206/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.295/2004 privind
regimul armelor şi al muniţiilor
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 13 noiembrie 2015)

În şedinţa din data de 26 august 2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative
ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2015, care cuprinde 134 de proiecte de
legi.
Din totalul proiectelor de legi, 83 au fost transmise Parlamentului, dintre care 80 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 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

75

83

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

3

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

5
1
1

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

0
1
10
16

46

34

80

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 13 noiembrie 2015)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
640/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele
măsuri pentru implementarea mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de
energie electrică, pentru perioada 2013-2020,
inclusiv Planul naţional de investiţii. (poz. I-a-21)

Stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii.682

L
363/2015

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
05.10.2015

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 10.11.2015
(664/R/ 2015)

CD - OZ Plen
IND

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

2

PLx
724/2015
L
355/2015

PLx
537/2014

3

L
596/2014

Proiect de lege pentru modificarea art.23 din Legea
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
S - Adoptat pe
traficului şi consumului ilicit de droguri.
Modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind 20.10.2015
(poz. I-a-26)
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de CD - OZ Plen

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

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-17)
- Caracter: ordinar

droguri.

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.

SAN

i APAR

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - OZ Plen
IND

i TRSP

Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Senat depus pe
10.11.2015
(666/R/ 2015)

Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Senat depus pe
12.11.2015
(681/R/ 2015)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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

4

PLx
639/2015
L
362/2015

PLx
411/2014

5

L
568/2014

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea
unui ajutor de stat individual pentru salvare,
Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. Acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare,
Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
(poz. I-a-22)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

PLx
412/2014

6

L
569/2014

PLx
524/2011

7

L
616/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

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)

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD - OZ Plen
ECON

i BUG

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
CD + S
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra
OZ
Plen
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în BUG CD + BUG S
exerciţiul financiar al anului 2013.

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de
CD + S
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
OZ
Plen
2013 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin
Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa BUG CD + BUG S
cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a
bugetului.

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.

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

2

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Senat depus pe
12.11.2015
(683/R/ 2015)

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 depus
pe 25.10.2012

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
525/2011

8

L
617/2011

Titlul proiectului de lege

9

L
241/2013

PLx
428/2012

10

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)

11

L
546/2013

Observaţii

Raport depus
pe 25.10.2012

pe anul 2010.

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

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

PLx
413/2013

Stadiul

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

PLx
203/2013

Obiectul de reglementare

Raport depus
pe 23.10.2013

şomaj pe anul 2011.

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)

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

3

Raport depus
pe 25.06.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
414/2013

12

L
547/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Observaţii

Raport depus
pe 25.06.2014

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

13

PLx
398/2013
L
300/2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor
funciare
nr.138/2004,
pentru
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011
privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie servicii. (poz. I-b-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

14

15

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
592/2010
L
453/2010

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(poz. I-b-29)
- 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-36)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - OZ Plen
IND, AGRI şi JUR
MED

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.

S - Adoptat pe
02.04.2012

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.

S - Adoptat pe
14.10.2010

4

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

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

Suspendat
30.092015

TDR:

TDR:
22.11.2010

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
97/2013

16

L
21/2013

PLx
467/2014

17

L
492/2014

PLx
337/2013

18

19

L
501/2013

PLx
562/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.7/2013
privind
instituirea
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-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

TDR:
11.04.2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 Necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de 01.10.2014
privind Codul fiscal. (poz. I-b-37)
stimulare a consumului, în lipsa cărora creşterea CD - BUG
- Caracter: ordinar
economică pe termen scurt şi mediu poate fi afectată.
pt. raport

TDR:
23.10.2014

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

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

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.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2014. (poz.
I-c-9)

S - Adoptat
25.02.2014

pe

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

5

TDR:
27.05.2015

TDR:
01.10.2015

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

PLx
563/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2014. (poz. I-c-10)

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

21

PLx
646/2015
L
365/2015

Stadiul

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind
06.10.2015
reglementarea unor măsuri pentru stimularea
CD - BUG şi
Reglementarea
unor
măsuri
pentru
stimularea
absorbţiei
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
fondurilor europene nerambursabile.
MED
(poz. I-a-12)
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da

Observaţii

TDR:
01.10.2015

TDR:
27.10.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

22

PLx
445/2010
L
229/2010

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor S - Adoptat pe
preţioase din România, republicată, cu modificările şi
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia 02.09.2010
CD - Retrimis
TDR:
preţioase în România. (poz. I-b-28)
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a
02.04.2013
pe
19.03.2013
la
- Procedură de urgenţă: da
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
- Iniţiator: Guvern
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce IND şi TRSP
- Cameră decizională: CD
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pt. raport comun
pietre preţioase.

6

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
656/2011

23

24

25

L
531/2011

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
465/2014
L
495/2014

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere. (poz. I-b-13)
- 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-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

Stadiul

S - Adoptat pe
14.11.2011

CD - IND şi
TDR:
TRSP
08.12.2011
pt. raport comun

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.

S - Adoptat pe
28.04.2014

Se are în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente
care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de
achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile
contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive
care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile
de atac în domeniul achiziţiilor publice.

S - Adoptat pe
30.09.2014

7

Observaţii

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

TDR:
25.02.2015

TDR:
23.10.2014

Nr.
crt

26

27

Nr. înreg.
PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
626/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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-b-35)
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea
- Caracter: ordinar
CD - IND şi
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi
- Procedură de urgenţă: da
realizării unui mediu antreprenorial în cadrul JUR
- Iniţiator: Guvern
pt.raport
comunităţilor locale.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism
de prevenire a conflictului de interese în procedura
CD - IND şi
de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
JUR
(poz. II -17)
pt.raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
S -

Observaţii

TDR:
16.02.2015

TDR:
13.10.2015

- Cameră decizională: Senat

28

PLx
761/2015
L
543/2015

Proiect de Lege privind controlul asupra
S - Adoptat pe
pericolelor de accident major în care sunt implicate
28.10.2015
Crearea cadrului juridic privitor la controlul asupra
substanţe periculoase. (poz. II-24)
CD - IND,
pericolelor de accident major în care sunt implicate
- Caracter: ordinar
MED şi ADMIN
substanţe periculoase.
- Procedură de urgenţă: da
pt.raport comun
- Iniţiator: Guvern

TDR:
12.10.2015

- Cameră decizională: CD

29

PLx
781/2015
L
390/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 02.11.2015
CD - IND şi
comercianţi. (poz. II-28)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
- Caracter: ordinar
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. JUR
pt.raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
2006.2004 şi a Directivei 2009/22/CE.

TDR:
12.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

30

PLx
661/2013
L
552/2013

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

8

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

TDR:
13.02.2013

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

PLx
641/2015
L
364/2015

PLx
162/2014

32

33

L
21/2014

Plx
177/2009
L
678/2008

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru
Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare 05.10.2015
modificarea şi completarea unor acte normative din asigurării independenţei organismului naţional de
CD - TRSP
domeniul feroviar. (poz. I-a-14)
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă,
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar Român.

34

35

L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

Observaţii

TDR:
20.10.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 01.04.2014
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-39)
CD - AGRI şi
TDR:
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
- Procedură de urgenţă: da
17.04.2014
JUR
normativ în materie.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
(poz. I-b-38)

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, precum şi aLegii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
99/2015

Stadiul

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008
privind registrul agricol. (poz. I-b-21)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu
modificările ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe
unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a
mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a efectivelor
de animale.

S - Adoptat pe
04.03.2009

CD - AGRI şi
TDR:
07.04.2009
MED
pt. raport comun

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - AGRI şi
TDR:
11.03.2015
ADMIN
pt. raport comun

S - Respins pe
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 24.10.2005
naţionale din România. (poz. I-b-59)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic CD - Retrimis pe
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 18.09.2012 25.09.2012
- Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
DROM
- Cameră decizională: CD
pt. raport
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Nr.
crt

36

Nr. înreg.

PLx
318/2014
L
313/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea si completarea Legii nr.50/1991
10.06.2014
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.50/1991
privind
privind autorizarea executării lucrărilor de
autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, CD - ADMIN şi TDR:
constructii. (poz. I-b-12)
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
04.09.2014
JUR
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

37

38

39

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
186/2014
L
699/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice.
(poz. I-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene, evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012,
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin
încălcarea, de către autorităţile române, a angajamentului
de a transpune respectivul act europen până la sfârşitul
lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de
noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea
echipamentelor electronice uzate.

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind S - Adoptat pe
români care lucrează în străinătate. (poz. I-b-15)
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 12.02.2015
- Caracter: ordinar
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, CD - MUN
- Procedură de urgenţă: nu
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.
pt. raport comun

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat pe
Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de 07.04.2014
pensii, cu modificările şi completările ulterioare în sensul CD - Retrimis
publice. (poz. 1-b-19)
egalizării
vîrstei standard de pensionare pentru femei şi pe 18.02.2015 la
- Caracter: ordinar
bărbaţi,
prin
creşterea vîrstei de penionare la femei de la MUN
- Procedură de urgenţă: da
63
de
ani
la
65
de ani.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
suplimentar
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TDR:
18.06.2015

TDR:
05.03.2015

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

40

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
210/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora. (poz. I-b-20)

L
16/2015

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

41

42

43

PLx
670/2011
L
532/2011

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
96/2014
L
658/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul punerii de acord a
dispoziţiilor actului normativ de bază cu actele juridice ale
Uniunii Europene în materie.

Modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea realizării unei clarificări a textului privind
categoriile de abateri de la buna conduită în activitatea de
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare,
precum şi o detaliere la nivel procedural, în special în ceea
ce priveşte procedura de contestare a deciziilor comisiilor
de etică sau a Consiliului Naţional de Etică.
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare a
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui
mecanism de finanţare pe trei nivele.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
04.03.2015

CD - MUN şi
TRSP
pt. raport

TDR:
26.03.2015

S - Adoptat pe
21.11.2011

CD - INV
pt. raport

TDR:
20.12.2011

S - Adoptat pe
25.05.2011

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

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. I- cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în S - Adoptat pe
scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a 24.02.2014
b-11)
Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi CD - JUR
- Caracter: ordinar
conţinutul
schimbului de informaţii extrase din cazierele pt. raport
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

judiciare între statele membre.
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17.03.2014

Nr.
crt

44

45

46

Nr. înreg.

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
122/2015
L
592/2014

PLx
718/2015
L
508/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală. (poz. I-b-10)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind unele măsuri vizând
republicarea actelor normative. (poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul
Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de
organele de urmărire penală, de instanţele
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de
avocaţi şi de executori judecătoreşti. (poz. II-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul completării transpunerii în legislaţia internă a
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a
copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a
Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în
cadrul procedurilor penale.
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.

Modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi
de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de
urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile
notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti.
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Stadiul

S - Adoptat
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

Observaţii

pe
TDR:
03.06.2015

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat pe
20.10.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

TDR:
29.10.2015

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

1

2

3

4

Nr. înreg.

PLx
1/2015
L
109/2015

PLx
522/2010
L
509/2010

PLx
521/2011
L
660/2011

PLx
81/2013
L
99/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã 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-a-15)

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
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.

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

Stadiul

CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative Reorganizarea unor insituţii din domeniul cercetării CD - Adoptat pe
15.04.2014
din domeniul educaţiei şi cercetării.
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii şi a regulamentului
(poz. I-a-23)
de organizare şi funcţionare ale acestora, în scopul S - Oz Plen
- Reexaminare formulată de Preşedintele României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea
paralelismului insituţional.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a CD - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 18.10.2011
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-24)
educaţiei, în sensul armonizării acestui act normativ cu S - Oz Plen
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

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-19)

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul că personalul de conducere, de îndrumare şi de
control să poată fi degrevat parţial de norma didactică,
pe baza normelor aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor
sindicale din învăţământ.

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul
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CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - ÎNV
pt.raport

Observaţii

TDR:
24.03.2015

Înscris pe
ordinea de zi

Înscris pe
ordinea de zi

TDR:
07.05.2013

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

PLx
540/2015
L
530/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al
doilea amendament la Convenţia privind
evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25
februarie 1991, ratificată de România prin
Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a
celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat
din 01-04 iunie 2004. (poz. II-23)

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptat pe
30.09.2014
S - Adoptat pe

La promulgare
din data de
02.11.2015

26.10.2015

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

6

7

8

PLx
607/2015
L
334/2015

PLx
17/2015
L
599/2014

PLx
658/2015
L
358/2015

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul Modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 139/2000
privind activitatea în meteorologie, republicată, precum
meteorologiei. (poz. I-a-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.64/2014 pentru
modificarea
Legii
nr.198/2008
privind
serviciile consulare pentru care se percep taxe
şi nivelul taxelor consulare la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României
în străinătate. (poz. I-b-41)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

şi modificarea şi completarea Legii nr. 216/2004 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu
modificările ulterioare.

Modificarea Legii 198/2008 priivind serviciile consulare
pentru care se percep taxe şi la nivelul taxelor consulare
la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României în străinătate, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul adaptării prevederilor legale care
reglementează regimul juridic şi modalităţile de plată a
taxelor consulare la practica actuală de natură
consulară şi la realităţile curente.

S - Adoptat pe
16.09.2015

S
- Adoptat
05.02.2015

CD - Adoptat pe
28.10.2015

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.109/2007 privind
S - Adoptat pe
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.
07.10.2015
Modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind
(poz. I-a-13)
CD
- Adoptat pe
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.
- Caracter: ordinar
28.10.2015

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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La promulgare
din data
31.10.2015

CD - Adoptat pe
21.10.2015

pe

La promulgare
din data de
01.11.2015

La promulgare
din data de
07.11.2015

Nr.
crt

9

Nr. înreg.

PLx
631/2015
L
356/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege privind modificarea art.2 din
Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării
României, cu drepturi depline, la Consiliul de Modificarea art.2 din Legea nr.92/2002, în sensul S - Adoptat pe
Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii asigurării cadrului legal necesar efectuării plăţii 28.09.2015
CD - Adoptat pe
cotizaţiei anuale. (poz. I-a-27)
cotizaţiei anuale a României la Colegiul Europei.
28.10.2015
- Procedură de urgenţă: nu

Observaţii

La promulgare
din data de
07.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

10

11

12

PLx
608/2015

Proiect de lege privind emisiunile
obligaţiuni ipotecare. (poz. I-a-3)

de
Instituirea unui cadru legal pentru emisiunea de
obligaţiuni ipotecare, conform cu cele mai bune practici
la nivel eoropean, care să stimuleze dezvoltarea pieţei
interne de capital.

S - Adoptat pe
21.09.2015

L
332/2015

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

PLx
668/2015

Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor de
protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce
S - Adoptat pe
priveşte substanţele radioactive din apa Stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în 13.10.2015
potabilă. (poz. I-a-8)
ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa CD - Adoptat pe
- Caracter: ordinar
potabilă.
04.11.2015

L
354/2015

PLx
593/2015
L
302/2015

CD - Adoptat pe
04.11.2015

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind
stabilirea unor măsuri necesare pentru
asigurarea tranziţiei de la televiziunea
analogică terestră la televiziunea digitală
terestră şi implementarea serviciilor multimedia
la nivel naţional, precum şi pentru completarea
Legii audiovizualului nr.504/2002.
(poz. I-a-11)

Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea
tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la
televiziunea digitală terestră şi implementarea
serviciilor multimedia la nivel naţional.

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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CD - Adoptat pe
04.11.2015
S - CULT
pt. raport

La SG din data
de 09.11.2015

La promulgare
din data
de11.11.2015

TDR:
24.11.2015

Nr.
crt

13

14

15

16

17

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
647/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-20)

L
361/2015

PLx
693/2015
L
292/2015

PLx
670/2015

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

Proiect de lege privind schemele de garantare a
depozitelor. (poz. I-a-6)

PLx
671/2015

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia
insituţiilor de creditşi a firmelor de investiţii,
precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul financiar.
(poz. I-a-9)

L
360/2015

Observaţii

S - Adoptat pe
06.10.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015

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

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

PLx
669/2015

Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care conduc la
simplificarea procedurilor administrative, în vederea
respectării obligaţiilor asumate prin semnarea şi
ratificarea
instrumentelor
juridice
de
drept
internaţionalîn domeniul fiscal, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normativedin acelaşi domeniu.

Stadiul

Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare a S - Respins pe
modificarea şi completarea unor acte Bunurilor Sechestrate, instituţie publică de interes 13.10.2015
normative. (poz. I-a-10)
naţional, cu personalitate juridică, în subordinea CD - Adoptat pe
Ministerului Justiţiei.
- Caracter: organic
11.11.2015

L
359/2015

L
505/2015

Obiectul de reglementare

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

Înfiinţarea şi funcţionarea schemele de garantare a
depozitelor.

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia Băncii
Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere
Financiară un set de instrumente pentru a interveni întrun stadiu incipient în cazul unui asigurător aflat în
dificultate sau în curs de aintra în dificultate, pentru a se
garanta continuitatea funcţiilor financiare şi economice
critice.

S - Respins pe
13.10.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015

S - Respins pe
13.10.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015

Proiect de lege privind Fondul de garantare a
Organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a S - Respins pe
depozitelor bancare. (poz. I-a-7)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

depozitelor bancare, persoană juridică de interes public,
în scopul transpunerii în legislaţia internă a Directivei
2014/49/UE.
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12.10.2015

CD - Respins pe
11.11.2015

Încetarea
procedurii
legislative prin
respingere
definitivă de
către Camera
Deputatilor

Nr.
crt

18

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
578/2014

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.50/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii petrolului nr.238/2004.
(poz. I-b-31)

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

L
494/2014

PLx
439/2015

19

L
186/2015

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

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere
în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012
al Parlamentului European şi al Consiliului din
14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice
şi comerciale aplicabile operaţiunilor de
transfer de credit şi de debitare directă în euro
şi de modificare a Regulamentului (CE)
nr.924/2009. (poz. I-b-5)

Prin obiectul de reglementare, proiectul intră sub
incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii
Europene, subsumate Politicii economice şi monetare şi
domeniului liberei circulaţii a capitalurilor.

Stadiul
S - Adoptată pe
09.12.2014

CD - Adoptată pe
09.09.2014

S - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Observaţii

Legea nr.
228/2015

Legea nr.
231/2015

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

PLx
438/2015

20

L
185/2015

PLx
530/2015

21

L
511/2015

Lege pentru completarea art.11 din Legea
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea
fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul
"Cooperare teritorială europeană". (poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul
„Cooperarea teritorială europeană”, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul asigurărilor fondurilor
necesare punerii în aplicare a hotărârilor definitive ale
instanţelor de judecată, în cazul în care sumele
respective nu mai pot fi acoperite din fondurile
programelor gestionate de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.

S - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
232/2015

Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Statele Unite ale Americii pentru
îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale Ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale CD - Adoptată pe
Legea nr.
şi pentru implementarea FACTA, semnat la Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale 09.09.2014
internaţionale şi pentru implementarea FACTA, semnat S - Adoptată pe
233/2015
Bucureşti, la 28 mai 2015. (poz. I-b-18)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

la Bucureşti, la 28 mai 2015.

17

21.09.2015

Nr.
crt

22

23

Nr. înreg.

PLx
567/2015
L
298/2015

PLx
454/2015
L
592/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege privind autorizarea şi supravegherea
activităţii de asigurare şi reasigurare.
S - Adoptată pe
(poz. I-a-1)
Reglementarea autorizării şi supravegherii activităţii de 01.09.2015
- Caracter: organic
asigurare şi reasigurare.
CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
23.09.2014

24

L
357/2015

PLx
511/2015

25

L
331/2015

Observaţii

Legea
nr.237/2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege pentru modificarea art.20 din Legea
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului
Modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind S - Adoptată pe
Oficial al României. (poz. I-b-34)
organizarea Monitorului Oficial al României, 09.06.2015
- Caracter: ordinar
republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în 30.09.2014
- Iniţiator: Guvern

Legea nr.
242/2015

Monitorului Oficial să nu se mai realizeze anual.

- Cameră decizională: CD

PLx
603/2015

Stadiul

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport. (poz. I-a-5)

S - Adoptată pe
21.09.2015

CD - Adoptată pe
07.10.2015

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea
nivelului maxim al produsului apă grea destinat
unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică
Cernavodă pentru întreaga perioadă de
exploatare a acestora, precum şi pentru
gestionarea apei grele. (poz. I-b-14)

Stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea
destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică
Cernavodă şi unele măsuri privind gestionarea şi
managementul apei grele pe întreaga perioadă de
exploatare a celor 4 unităţi nucleare.

S - Adoptată pe
23.06.2015

CD - Adoptată pe
30.09.2014

Legea nr.
243/2015

Legea nr.
245/2015

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

26

PLx
568/2015
L
300/2015

Lege
privind
redresarea
asigurătorilor. (poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

şi

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia

rezoluţia Autorităţii de Supraveghere Financiară un set de
instrumente pentru a interveni într-un stadiu incipient în
cazul unui asigurator aflat în dificultate, pentru a se
garanta continuitatea funcţiilor financiare şi economice
critice, reducând astfel impactulsituaţiei de dificultate al
acestuia asupra pieţei asiguratorilor şi a sistemului
financiar în general.
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S - Adoptată pe
01.09.2015

CD - Adoptată pe
30.09.2014

Legea nr.
246/2015

Nr.
crt

27

28

29

Nr. înreg.

PLx
126/2014
L
2/2014

PLx
566/2015
L
349/2015

PLx
510/2015
L
330/2015

Titlul proiectului de lege

30

L
258/2015

Stadiul

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea
termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi
S - Adoptată pe
Prorogarea termenului prevăzut la alin(1) al art.56 din 18.06.2014
autorizarea mijloacelor de publicitate.
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
(poz. I-b-9)
CD - Adoptată pe
mijloacelor de publicitate.
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
13.10.2015

Observaţii

Legea nr.
247/2015

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

Lege privind modalitatea de gestionare a
S - Adoptată pe
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din
01.09.2015
Crearea cadrului legal unitar privind gestionare a
ambalaje. (poz. I-a-4)
CD - Adoptată pe
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje.
- Procedură de urgenţă: nu
21.10.2015

Legea nr.
249/2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie
socială acordată persoanelor disponibilizate
prin concedieri colective efectuate în baza
planurilor de disponibilizare. (poz. I-b-15)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
434/2015

Obiectul de reglementare

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui
împrumut Societăţii "Complexul Energetic
Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din
privatizare. (poz. I-b-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea, în perioada
2013-2018 , a unor măsuri de protecţie socială acordată
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată
cu completări prin Legea nr.259/2013, în scopul
includerii în categoria beneficiarilor a persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective, ca urmare a
reducerii activităţii operatorilor economici vizaţi,
respectiv Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
Drobeta-Turnu Severin şi Societatea Naţională de
Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Acordarea unui împrumut Societăţii Complexul
Energetic Hunedoara S.A.din venituri rezultate din
privatizare , în limita sumei de 40.000 de lei, de către
Ministerul Finanţelor Publice, prin Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri,
pe o perioadă de 90 de zile,sub forma uni ajutor de stat
individual pentru salvare, autorizat de Comisia
Europeană prin Decizia nr.C(2015) 26 52 final din data
de 21 aprilie 2015.
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S - Adoptată pe
23.06.2015

CD - Adoptată pe
07.10.2015

S - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
07.10.2015

Legea nr.
253/2015

Legea nr.
255/2015

Nr.
crt

31

32

33

34

Nr. înreg.

PLx
235/2015
L
5/2015

PLx
268/2015
L
6/2015

PLx
405/2015
L
138/2015

PLx
75/2015
L
718/2014

Titlul proiectului de lege
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-b-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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-b-3)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011
privind unele măsuri de organizare a activităţii
de îmbunătăţiri funciare. (poz. I-b-23)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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.
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.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de
orrganizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.199/2012, cu completările ulterioare.

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
Condiţii şi restricţii privind efectuarea tranzacţiilor.
swapurilor pe riscul de credit.
(poz. I-b-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Stadiul

S - Adoptată pe
11.03.2015

CD - Adoptată pe
13.10.2015

S - Adoptată pe
18.03.2015

CD - Adoptată pe
13.10.2015

S - Adoptată pe
11.05.2015

CD - Adoptată
pe 13.10.2015

S - Adoptată pe
18.02.2015

CD - Adoptată pe
13.10.2015

Observaţii

Legea
nr.263/2015

Legea
nr.268/2015

Legea
nr.269/2015

Legea nr.
276/2015

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

2

3

(primă Cameră)

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
1/2014

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)

L
169/2014

L
352/2014

L
689/2014

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - ÎNV pt.raport

CD -

Observaţii

TDR:
12.03.2014

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: 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-17)

S - ÎNV pt.raport

CD -

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: 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-16)

S - ÎNV pt.raport

CD -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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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 politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 13 noiembrie 2015 )
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 36 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 53 avize.
Cele 36 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

22
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Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului:
 proiecte de legi şi propuneri legislative:

6
3
27

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 600 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 83 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 33 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2015.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2284 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

690



rapoarte suplimentare

134

107

76



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

22

771

725

788

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 9 - 13 noiembrie 2015
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.669/2015

PLx.670/2015

PLx.671/2015

Plx.592/2015

PLx.639/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare –
raport comun cu comisia pentru buget
- prioritate legislativă

Guvern
respins de
Senat

03.11.2015

Raport de respingere
(657/R din 09.11.2015)

Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor – raport
comun cu comisia pentru buget
- prioritate legislativă

Guvern
respins de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(658/R din 09.11.2015)

Proiect de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi
a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul financiar – raport comun cu comisia
pentru buget
- prioritate legislativă

Guvern
respins de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(659/R din 09.11.2015)

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
95 parlam.
Naţional pentru Competitivitate

03.11.2015

Raport de respingere
(660/R din 09.11.2015)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru
salvarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A. – raport
comun cu comisia pentru buget
- prioritate legislativă

10.11.2015

Raport de adoptare
(683/R din 12.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

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

2

3

4

5

6

7

8

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare –
raport comun cu comisia pentru politică economică
- prioritate legislativă

Guvern
respins de
Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(657/R din 09.11.2015)

Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor – raport
comun cu comisia pentru politică economică
- prioritate legislativă

Guvern
respins de
Senat

27.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(658/R din 09.11.2015)

Proiect de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi
a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul financiar – raport comun cu comisia
pentru politică economică
- prioritate legislativă

Guvern
respins de
Senat

27.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(659/R din 09.11.2015)

Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 28 parlam.
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea adoptat de
capitalului
Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(682/R din 12.11.2015)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru
salvarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A. – raport
comun cu comisia pentru politică economică
- prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(683/R din 12.11.2015)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2015
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la
continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne

Guvern
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare
(684/R din 12.11.2015)

PLx.689/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015
privind cazierul fiscal

Guvern
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(685/R din 12.11.2015)

Plx.700/2015

Propunere legislativă privind abrogarea art.(8), alin.(1), litera b din
Ordonanţa Guvernului nr.75/2001

1 parlam.
respinsă
de Senat

11.11.2015

Raport de respingere
(686/R din 12.11.2015)

PLx.669/2015

PLx.670/2015

PLx.671/2015

PLx.616/2015

PLx.639/2015

PLx.680/2015

9

10

11

12

Propunere legislativă privind Fondul pentru Viitorul României

1 parlam.
respinsă
de Senat

11.11.2015

Raport de respingere
(687/R din 12.11.2015)

Plx.755/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal

1 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(688/R din 12.11.2015)

Plx.757/2015

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571
din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

1 parlam.
respinsă
de Senat

11.11.2015

Raport de respingere
(689/R din 12.11.2015)

Plx.759/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003
privind Codul Fiscal

13 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(690/R din 12.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

27.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(664/R din 10.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

19.05.2015

Raport de adoptare
(681/R din 10.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.706/2015

III. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.640/2015

PLx.537/2014

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada
2013 – 2020, inclusiv Planul naţional de investiţii – prioritate
legislativă
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 – raport comun cu
comisia pentru transporturi
- prioritate legislativă

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

PLx.537/2014

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 – raport comun cu
comisia pentru industrii
- prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(681/R din 12.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

03.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(667/R din 10.11.2015)

03.11.2015

Raport de respingere
(668/R din 10.11.2015)

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

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.546/2015

PLx.571/2015

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Guvern
Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi adoptat de
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru
Senat
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.268/2001
19 parlam.
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
adoptat de
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
Senat
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.589/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia
europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei
umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la
transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la
Strasbourg la 20 februarie 2015 – raport comun cu comisia pentru
sănătate

Guvern

29.09.2015

Raport de adoptare
(663/R din 10.11.2015)

VII. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.682/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2015
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor – raport comun cu comisia pentru
apărare

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(665/R din 10.11.2015)

Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică – raport comun cu
comisia juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

21.04.2015

Raport de respingere
(170/RS din
11.11.2015)

03.11.2015

Raport de respingere
(676/R din 12.11.2015)

PLx.429/2013
Plx.594/2015

3

4

5

Plx.591/2015

PLx.619/2015

Plx.625/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215
din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, publicată în M.Of.
nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
– raport comun cu comisia juridică

1 parlam.
1 parlam.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

36 parlam.
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(679/R din 12.11.2015)

Propunere legislativă privind monitorizarea activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale şi a organismelor prestatoare de servicii
publice de interes local şi judeţean

3 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(680/R din 12.11.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru

Guvern
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(669/R din 11.11.2015)

VIII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.737/2015

Locuinţe – raport comun cu comisia pentru sănătate

2

3

4

PLx.785/2015

PLx.127/2015

Plx.120/2015

Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea
art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensile facultative

1 parlam.
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare
(670/R din 11.11.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitary de pensii publice

62 parlam.
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare
(673/R din 11.11.2015)

Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent –
supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ – raport comun cu
comisia pentru învăţământ

9 parlam.
respinsă
de Senat

08.10.2015

Raport de respingere
(677/R din 12.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern

29.09.2015

Raport de adoptare
(663/R din 10.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(666/R din 10.11.2015)

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(669/R din 11.11.2015)

IX. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.589/2015

PLx.724/2015

PLx.737/2015

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia
europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei
umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la
transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la
Strasbourg la 20 februarie 2015 – raport comun cu comisia pentru
drepturile omului
Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri – raport comun cu comisia pentru apărare
- prioritate legislativă
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe – raport comun cu comisia pentru muncă

Guvern
adoptat de
Senat

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.617/2015

Plx.120/2015

Plx.615/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi
pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare – raport comun cu
comisia pentru cultură

1 parlam.
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de respingere
(662/R din 09.11.2015)

Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent –
supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ – raport comun cu
comisia pentru muncă

9 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(677/R din 12.11.2015)

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(678/R din 12.11.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale
11 parlam.
nr.1/2011

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.617/2015

PLx.427/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi
pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare – raport comun cu
comisia pentru învăţământ

1 parlam.
adoptat de
Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(662/R din 09.11.2015)

Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare
Româneşti

1 parlam.
adoptată
de Senat

03.11.2015

Raport de respingere
(674/R din 11.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

20.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(606/RS din
11.11.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.595/2015

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării
României la Uniunea Europeană

Guvern

2

3

4

5

PLx.429/2013

Plx.673/2013

PLx.693/2015

PLx.652/2015
Plx.594/2015

6

Plx.591/2015

Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică – raport comun cu
comisia pentru administraţie

1 parlam.
adoptat de
Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(170/RS din
11.11.2015)

09.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(671/R din 11.11.2015)

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(672/R din 11.11.2015)

03.11.2015

Raport de adoptare
(675/R din 11.11.2015)

03.11.2015

Raport de respingere
(676/R din 12.11.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(661/R din 09.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

27.10.2015

Raport de adoptare
(665/R din 10.11.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 14 parlam.
privind regimul armelor şi muniţiilor – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru apărare
Proiect de Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative – prioritate legislativă

Guvern
respins de
Senat

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei
privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a
Guvern
violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 – raport
comun cu comisia pentru egalitate de şanse
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale
1 parlam.
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215
din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, publicată în M.Of.
1 parlam.
nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
– raport comun cu comisia pentru administraţie

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.688/2015

PLx.682/2015

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului
Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă
NATO pentru Operaţii de Stabilitate
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2015
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor – raport comun cu comisia pentru
administraţie

Iniţiator

3

4

PLx.724/2015

Plx.673/2013

Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri – raport comun cu comisia pentru sănătate
- prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(666/R din 10.11.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 14 parlam.
privind regimul armelor şi muniţiilor – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
juridică

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(671/R din 11.11.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.652/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei
privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a
violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 – raport
comun cu comisia juridică

Guvern

27.10.2015

Raport de adoptare
(675/R din 11.11.2015)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice

Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi
Desemnarea lui Dacian Cioloş ca viitor Prim-ministru, de către Preşedintele Klaus Iohannis, este o alegere
bună din punct de vedere al PNL. Societatea română este nemulţumită de întreaga clasă politică, votarea de către
toate partidele din Parlament a guvernului propus de Dacian Cioloş ar îmbunătăţi percepţia societății româneşti
asupra Parlamentului în ansamblu.
Așteptările din partea noului guvern sunt mari. PNL îsi dorește ca premierul desemnat să cuprindă în
programul cu care se va prezenta în fața plenului reunit, o serie de puncte înscrise în programul nostru de guvernare.
Principala sarcina va fi însă păstrarea macrostabilității și menținerea creșterii economice.
Dacian Cioloş a fost consilier în cadrul Ministerului Agriculturii, secretar de stat şi ministru în Guvernul
Tăriceanu. Nu a acceptat nici o solicitare de a se înregimenta politic deși solicitări în acest sens au fost.
A ocupat apoi funcţia de Comisar european pentru agricultură unde a avut rezultate deosebite. Singurul
domeniu unde U.E. are o politică comună unitară este în domeniul agricol şi acest fapt se datorează lui Dacian
Ciolos .
Sarcinile pe care la are în faţă premierul desemnat sunt multe și foarte grele. Din punctul de vedere al PNL,
guvernul de tehnocrați propus de Dacian Cioloș va trebui să depolitizeze instituţiile statului, să prezinte modul în
care s-au cheltuit banii din buget şi care sunt perspectivele pentru 2016. Dacă sunt sustenabile toate măririle salariale
votate de fosta majoritate prin prisma implementării viitorului cod fiscal, să analizeze modul în care au fost
repartizate resursele finaciare către UAT și să transparentizeze aceste proceduri. Să prezinte un buget pentru anul
2016 care să prevadă dezvoltarea societății românești, să cuprindă investiţii care să creeze locuri de muncă şi o
viziune de absorbţie a fondurilor europene.
Acest guvern va organiza alegerile de anul viitor, atât localele din iunie, cât și parlamentarele din noiembrie,
în mod corect și nepartinic. Fiind în vigoare Legea finanțării partidelor politice, credem că rezultatul votului va
duce la respectarea voinţei electoratului.
Vă mulţumesc!
Deputat
Grigore Crăciunescu
***
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Domnul tehnocrat de la Ministerul Educației
Domnule Președinte de ședință, stimaţi colegi,
Aflu, ”pe surse”, că domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației Naționale și actual premier
interimar, ar fi în cărți pentru ocuparea în continuare a fotoliului din strada General Berthelot, schimbând guvernul
ex-Ponta pe guvernul de tehnocrați al premierului desemnat Dacian Cioloș.
Faptul ar presupune că domnul Sorin Mihai Cîmpeanu este, la rândul său, un tehnocrat. Din păcate, domnul
Cîmpeanu a încetat demult să fie un tehnocrat, fără a reuși să devină un om politic, ci – cel mult, un politician.
Domnul Cîmpeanu a încetat să fie un tehnocrat în momentul în care a început să facă acolade politicului,
încercând să spele reputația premierului Ponta de acuzația de plagiat; ulterior, ajuns Ministru al Educației, și-a
continuat opera de curățitor la postamentul de doctor în drept al șefului său direct, domnul Victor Viorel Ponta,
girând rușinoasa ordonanță prin care, fapt unic în istoria legislativă a omenirii, se permitea ca o persoană să poată
renunța la titlul doctoral. Deci nu cred în domnul Cîmpeanu ca tehnocrat, căci apartenența la această categorie ar
însemna o neutralitate și obiectivitate pe care urmașul lui Spiru Haret și-a pierdut-o încă înainte de a deveni Ministru
al Educației Naționale.
Pe de altă parte, domnul Sorin Mihai Cîmpeanu nu reușește a fi un om politic, căci acest statut, asumat
deplin, înseamnă nu doar calitatea de membru al unui partid, ci și asumarea unei viziuni, a unei atitudini ideologice în
fața mulţimii de probleme cărora, ca ministru, trebuie să le găsești o rezolvare. Or, domnul Ministru s-a dovedit un
administrator relativ decent, cel puțin în comparație cu predecesorii săi, dar nu a reușit să ofere învățământului
românesc dovada că are o imagine globală despre ce ar trebui făcut pe termen mediu sau lung.
Cu alte cuvinte, domnul Sorin Mihai Cîmpeanu are, din păcate, viziunea îngustă a unui tehnocrat și
versatilitatea unui politician, fără a avea corectitudinea tehnocratului și viziunea omului politic. Iată de ce domnul
Ministru, dacă va fi pe lista guvernului Cioloș, nu va avea parte de votul meu în cadrul audierilor ce vor avea loc.
Deputat
Radu Zlati
***
Trimiterea spre reexaminare în Parlamentul României a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7
octombrie 2015, o mişcare prudentă a preşedintelui Klaus Iohannis
Dragi colegi,
După cum bine ştiţi la data de 9 septembrie 2015, Guvernul Republicii Moldova prin vocea prim-ministrului
de la acea dată Valeriu Strileţ a trimis o scrisoare omologului său român prin care solicita examinarea posibilităţii
acordării de către România a unui împrumut rambursabil către Republica Moldova în valoare de 150 milioane euro,
pe o perioadă de 5 ani. Acordul a fost semnat la Chişinău la 7 octombrie a.c.
Domnul preşedinte Klaus Iohannis şi-a dat acordul pentru o astfel de iniţiativă emiţând decretul pentru
supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind asistenţa financiară. De asemnea, PNL crede că are o
datorie morală, şi nu numai, faţă de românii de peste Prut şi va susţine orice formă de ajutor către aceştia.
Situaţia financiară a Republicii Moldova este una mai mult decât dificilă, generată atât de contextul
geopolitic, în speţă embargoul impus de Federaţia Rusă şi scăderea procentelor de importuri şi exporturi, cât şi de
problemele interne, cu precădere sectorul bancar şi criza politică. Deficitul bugetar pentru anul 2015 este estimat la
3,8%, de aceea autorităţile de la Chişinău au luat decizia de a urgenta aigurarea unei finanţări externe, având în
vedere că alte forme externe de finanţare a deficitului bugetar de la organisme internaţionale precum Banca
Mondială, FMI sunt suspendate până în 2016.
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Corupţia la nivel înalt, gestionarea frauduloasă a fondurilor, spălarea de bani sunt elemente care îngreunează
buna guvernare în Republica Moldova. Decizia domnului preşedinte Klaus Iohannis de a cere reexaminarea legii care
prevede acordarea împrumutului de 150 de milioane de euro Republicii Moldova este perfect justificată având în
vedere instabilitatea politică de la Chişinău.
Situaţia politică a fraţilor noştrii de peste Prut trece printr-o perioadă nefastă. Reiterez aici faptul că între
România şi Republica Moldova s-a luat decizia edificării unui parteneriat strategic pentru integrarea europeană a
celei din urmă, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. Decizia domnul preşedinte Iohannis nu este de natură a
îngreuna situaţia existentă acolo sau de a „închide uşa” Republicii Moldova, ci este o mişcare prudentă în contextul
în care parcursul european al Moldovei devine incert.
În final subliniez faptul că PNL va susţine orice iniţiativă bine analizată şi articulată a domnului preşedinte.
România îşi va asuma rolul de avocat pledant al Republicii Moldova, de aceea consider că orice demers instituţional
este binevenit pentru fraţii noştri.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Ziua Dobrogei, 137 de ani de la revenirea la patria-mamă
Peste două zile vom sărbători 137 de ani de când Dobrogea s-a reunit cu România, în timpul regelui Carol I.
Pentru dobrogeni, ziua de 14 noiembrie este o zi specială: este ziua în care, în anul 1878, Dobrogea a reintrat, oficial,
în componența statului român modern, după ce Congresul de pace de la Berlin, din iunie - iulie 1878, a recunoscut
dreptul istoric al României asupra Dobrogei.
În dimineaţa zilei de 14 noiembrie 1878, domnitorul Carol I, ajuns la Brăila, a dat citire Proclamaţiei către
dobrogeni. Aceasta poate fi considerată, în aceeaşi măsură, o afirmare a deciziilor prin care statul român lua în
stăpânire Dobrogea, o asigurare a respectării legilor ţării, a religiei minorităţilor din această provincie şi a
proprietăţilor, a ordinei şi disciplinei, dar şi un îndemn la colaborare cu autorităţile statului român. Viitorul rege Carol
I spunea: „Locuitori de orice naţionalitate şi religie, Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân – de astăzi
face parte din România. Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea dezbătută şi
încuviinţată de naţiune hotărăşte şi o cârmuieşte. Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viaţa, onoarea şi
proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituţii pe care ne-o râvnesc multe ţări străine. (...) Armata română, care
intră în Dobrogea, nu are altă chemare decât a menţine ordinea şi, model de disciplină, de a ocroti paşnica voastră
vieţuire. Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertăţii, drapelul dreptăţii şi al păcii.(...)
Iubiţi ţara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră”.
Unirea Dobrogei cu România la 14 noiembrie 1878 reprezintă, după unirea Moldovei cu Țara Românească la
1859, o nouă și importantă etapă în procesul formării statului național unitar român, proces încheiat prin Marea Unire
de la 1918. Importanța istorică a acestei zile trebuie văzută atât sub aspectul consecințelor benefice pentru întreaga
societate românească, cât și prin prisma schimbărilor fundamentale petrecute în viața dobrogenilor în perioada care a
urmat.
Începând cu acest an, revenirea Dobrogei la patria-mamă va deveni, pentru prima dată, sărbătoare națională,
după ce, la data de 9 septembrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în care data de 14 noiembrie era
instituită ca Ziua Dobrogei.
Deputat
Gheorghe Dragomir

***
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 Întrebări

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Care este actualmente situaţia fondului de pensii şi cum va evolua acesta în anii următori ?
Doamna Ministru,
În vederea identificării unor soluţii legislative pentru a se preîntâmpina intrarea în colaps a sistemului de
pensii, vă rog să-mi comunicaţi următoarele informaţii :
Care este în acest moment fondul de pensii ?
Care este suma necesară pentru plata pensiilor în prezent ?
La ce sumă se cifrează deficitul şi cum se asigură acoperirea acestuia ?
Vă mulțumesc si menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris.
Deputat
Virgil Guran
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Date despre structura şi evoluţia bugetului: impactul măsurilor de reducere a TVA concomitent cu măririle
salariale promovate de către guvern
Domnule Ministru,
În vederea promovării unor iniţiative legislative fundamentate pe date şi informaţii corecte, vă rog să-mi
răspundeţi la următoarele întrebări :
1)Care este evoluţia încasărilor din TVA după scăderea la 9% pentru produsele alimentare ?
2)Ce impact asupra bugetului aţi estimat că va avea în anul 2016 scăderea cotei de TVA la 20 %
3)Din ce surse va fi acoperit deficitul creat ?
4)Care este suma ce trebuie alocată suplimentar pentru mărirea salariilor propusă de guvern şi care sunt sursele din
care aceasta va proveni ?
5)Care este suma anuală necesară pentru acoperirea salariilor în acest moment şi cum estimaţi că va evolua în viitor
?
6)Care este destinaţia sumei de 2 miliarde de euro încasate pentru recentele emisiuni de obligaţiuni şi ce influenţe va
avea asupra deficitului?
Vă mulţumesc şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris.
Deputat
Virgil Guran
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Modul de aplicare a prevederilor OUG nr. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Doamna Ministru,
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, aprobată prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice, stipulează, la art. 31, că ”în anii 2015 şi 2016, numărul maxim de posturi care se
finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi
subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în
condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget”. Tot acest act normativ arată că
”ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anii 2015 şi 2016”, în condițiile în
care este asigurată finanțarea acestor posturi.
Acest act normativ se aplică în contextul în care, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 55/2014, a fost
declarată neconstituțională Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea
unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea
cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a
ministerelor.
La nivelul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani dispune de sumele necesare pentru suplimentarea numărului de personal, cu respectarea strictă a
prevederilor legale stabilite prin OUG nr. 83/2014.
Majorarea numărului de personal al acestei Direcții ar avea impact direct prin creșterea calității serviciilor ce
trebuie asigurate persoanelor aflate în dificultate și care au nevoie de atenție deosebită.
În aceste condiții, vă rog să-mi transmiteți dacă:
1.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani poate demara procedurile de
organizare a concursului de angajare a personalui necesar pentru buna desfăşurare a activităţii;
2.
Există şi alte restricţii legale, excepând cele legate de asigurarea fondurilor de salarii, care să nu permită
organizarea concursului de angajare.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Iulian Ghiocel Matache, ministrul Transporturilor
Stimul pentru Aeroportul Suceava pentru a deveni hub regional
Domnule Ministru,
Potrivit ultimelor estimări ale operatorului naţional Tarom, începând cu data de 12 noiembrie 2015 vor
începe zborurile între Municipiul Suceava şi Municipiul Bucureşti, cu o frecvenţă de două zboruri dus-întors pe
săptămână. Mai mult, s-au formulat la nivel de promisiune şi un plan, încă neconcretizat, privind sporirea numărului
de curse over-night, începând cu orarul de vară din anul 2016. În condiţiile în care, chiar şi în MasterPlanul General
de Transport, Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” de la Salcea (Suceava) figurează printre priorităţile de
dezvoltare la nivelul de hub regional, vă rog, domnule ministru, să aduceţi următoarele precizări:
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‐ când intenţionaţi să vă asiguraţi că lucrările de modernizare executate la Aeroportul Internaţional „Ştefan cel
Mare” de la Salcea (Suceava) sunt în concordanţă cu normele de securitate europene, în vederea asigurării
siguranţei zborurilor operate pe acest aeroport şi evitării oricăror situaţii nedorite?
‐ cum intenţionaţi să stimulaţi creşterea capacităţilor de operare ale (inclusiv extindere cu un nou terminal şi o
nouă pistă) Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” de la Salcea (Suceava), pentru a creşte numărul de
curse externe (peste jumătate de milion de români plecaţi la muncă în străinătate provin din judeţul Suceava şi
judeţele limitrofe)?
‐ anticipaţi să stimulaţi companiile aeriene de tip low cost să opereze pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel
Mare” prin taxe aeroportuare competitive?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Programul de construire grădiniţe – Reforma educaţiei timpurii
Domnule Ministru,
Un proiect al Ministerului Educaţiei, demarat în urmă cu mai bine de şase ani, se referă la construirea de
grădiniţe moderne, în special în mediul rural, în scopul atragerii cât mai multor copii în educaţia timpurie, preşcolară.
La nivelul Judeţului Vrancea proiectul a prevăzut iniţial un număr de opt astfel de construcţii noi, cu destinaţia de
grădiniţă, în următoarele localităţi: Dumbrăveni - Cîndeşti, Nereju Mic - Nereju şi Chiricari - Nereju, Burca – Vidra,
Paltin, Jariştea, Slimnic-Tîmboieşti, Biceştii de Jos – Dumitreşti. Potrivit unor informaţii provenind din
administraţiile locale amintite, Ministerul Educaţiei a demarat un proces de consultare, în care primăriile sunt
chestionate dacă mai doresc sau nu o astfel de investiţie publică. Considerând că mai important decât opţiunea
edililor locali este interesul superiorul al copiilor, mai ales al celor din mediul rural, vă rog domnule ministru să
aduceţi următoarele precizări:
- este acest proces de consultare un instrument politic pentru a redirecţiona investiţiile în alte localităţi,
conduse de primari apropiaţi partidului principal de guvernare (PSD)?
- de ce nu fundamentaţi o astfel de decizie pe baza evaluării obiective a cohortelor de copii care ar trebui să
intre în învăţământul preşcolar la finalizarea investiţiilor?
- aţi evaluat dacă aceste investiţii în educaţia timpurie sunt corelate cu accesul copiilor la etapele următoare ale
actului de învăţământ şi anume: şcoli primare şi gimnaziale în proximitate şi eventual dezvoltarea de
investiţii în acest sens?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Adresată domnului Iulian Ghiocel Matache, ministrul Transporturilor
domnului Narcis Neaga, director general al Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale
din România
Probleme legate de porţiunea de autostradă dintre Sălişte şi Cunţa, precum şi de Drumul Naţional 1
CNADNR a decis ca pe data de 7 septembrie să fie închisă circulaţia pe autostrada Sibiu-Orăştie, între
Sălişte şi Cunţa, iar în luna octombrie s-a decis oficial demolarea totală şi refacerea unei porţiuni.
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În urma solicitării mele adresată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, legată de problemele
care au apărut pe porţiunea de autostradă dezafectată şi pe drumul alternativ, DN1, instituţia a răspuns
următoarele:
„ Drumul Naţional 1 parcurge judeţul Sibiu de la limita cu judeţul Braşov (km. 261), până la limita
cu judeţul Alba(km. 350), reprezentând cel mai lung segment de drum naţional care tranziteaza judeţul
nostru. Pe acest segment de drum naţional, au fost identificate numeroase zone cu grad deosebit de
ridicat de risc rutier, „puncte negre” în care au fost suplimentate echipajele de poliţie rutieră care
acţionează în teren şi, in limita posibilităţilor administratorului de drum (CNADNR - Secţia de Drumuri
Naţionale Sibiu), ca urmare a solicitărilor noastre, au fost luate o serie de măsuri pe linia sistematizării si
a reglementarii circulaţiei. Tronsonul din Drumul Naţional 1, cuprins intre oraşul Sălişte(km. 330) si
limita cu judeţul Alba(km. 350) este cunoscut cu un grad deosebit de ridicat de risc rutier, aceasta prin
prisma valorilor foarte mari de trafic înregistrate (in medie 24.000 unitati/24h) si a particularităţilor
acestuia, respectiv curbe deosebit de periculoase in pantă si rampă, traversarea a trei localităţi, intersecţii
cu drumuri comunale si judeţene, lipsa unor amenajări rutiere, in special de separare a sensurilor de mers,
ruta de tranzit etc.. De altfel, pe acest segment fiind concentrate cele mai multe „puncte negre”, iar
consecinţele accidentelor produse i-au conferit, in opinia presei scrise, titulatura de „Drumul Morţii”.
Începând cu darea in exploatare a Autostrăzii Al, pe segmentul cuprins între localitatea Mohu, jud.
Sibiu si mun. Deva, jud. Hunedoara, valorile de trafic înregistrate pe DN 1 au cunoscut scăderi
semnificative, având in vedere ca acest segment de drum reprezenta, cu precădere, o ruta de tranzit pentru
fluxul rutier.
Pentru o percepţie obiectivă a fenomenului descris anterior, permiteţi-ne să vă prezentăm situaţia
statistică a accidentelor rutiere grave, inregistrate pe acest segment:
DRUMUL
NATIONAL 1

mun. Sibiu (km. 318)

limita jud Alba

(km. 350)

Anul

Accidente

Morţi

Raniti grav

2011

39

14

31

2012

18

10

19

2013

17

7

17

2014

21

10

21

2015 ( 15.09)

4

0

6

Din analiza prezentată, se poate desprinde concluzia că in intervalul 2011 — 2014, s-a înregistrat
o constanţă in ceea priveşte dinamica accidentelor de circulaţie, iar darea in exploatare a Autostrăzii Al a
generat reducerea semnificativă a riscului rutier si diminuarea numărului si a consecinţelor accidentelor
de circulaţie. Segmentul cuprins intre oraşul Sălişte si limita cu judeţul Alba, gradul de risc rutier
înregistrat pe DN 1, pe acest tronson, a revenit la cotele anilor anteriori, fiind produse 5 accidente de
circulaţie, soldate cu decesul a 3 persoane si rănirea altor 7 persoane.
Având in vedere datele prezentate si obiectivul specific activităţii noastre, de creştere a gradului
de siguranţă in trafic, vă rugam să analizaţi oportunitatea si sa ne sprijiniţi prin demersuri parlamentare
pentru punerea in aplicare a următoarelor măsuri:
> pe Drumul Naţional 1, la km. 331+ 350 m, segment de drum in curba deosebit de periculoasa spre
dreapta si rampa, raportat la sensul de mers Sibiu spre Alba, considerăm oportună punerea in aplicare a
următoarelor masuri de sistematizare:
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o montare a separatoarelor mecanice de sens de tip „New Jersey”; o montare de benzi rezonatoare pentru
reducerea vitezei de deplasare; o suplimentarea indicatoarelor rutiere de avertizare.
> pe Drumul Naţional 1, la km. 332+ 150 m, segment de drum in curba deosebit de periculoasă spre
stânga si rampă, raportat la sensul de mers Sibiu spre Alba, consideram oportuna punerea in aplicare a
următoarelor masuri de sistematizare:
o montare a separatoarelor mecanice de sens de tip „New Jersey”; o montare de benzi rezonatoare pentru
reducerea vitezei de deplasare;
> pe Drumul Naţional 1, la km. 333+ 400m, segment de drum in succesiune de curbe si panta, raportat la
sensul de mers Sibiu spre Alba, considerăm oportună punerea in aplicare a următoarelor masuri de
sistematizare:
-o montare a separatoarelor mecanice de sens de tip „New Jersey”; o montare de benzi rezonatoare
pentru reducerea vitezei de deplasare; o suplimentare a indicatoarelor rutiere de avertizare.
> pe Drumul Naţional 1, la km. 335+ 100 m, segment de drum in curba deosebit de periculoasa spre
stanga, raportat la sensul de mers Sibiu spre Alba, consideram oportuna punerea in aplicare a
următoarelor masuri de sistematizare:
-o montare a separatoarelor mecanice de sens de tip „New Jersey”; o suplimentare a indicatoarelor rutiere
de avertizare;
> pe Drumul National 1, la km. 338+ 200 m, segment de drum in curba deosebit de periculoasa spre
dreapta, panta si inceput de segment cu doua benzi pe sens, raportat la sensul de mers Sibiu spre Alba,
considerăm oportună punerea in aplicare a următoarelor măsuri de sistematizare:
-o montare a separatoarelor mecanice de sens de tip „New Jersey”; o montare de benzi rezonatoare,
pentru reducerea vitezei de deplasare;”
Ţinând cont de cele expuse mai sus şi de evenimentele legate de porţiunea de autostradă dintre Sălişte şi Cunţa,
precum şi pe Drumul Naţional 1, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
1.
Când estimaţi că se vor finaliza lucrările de refacere pe tronsonul de autostradă închis pe 7 septembrie
Săşişte şi Cunţa?
2.
Când estimaţi ca pe Drumul Naţional 1 să puneţi în aplicare a măsurilor de sistematizare mai sus enumerate?
Aştept răspuns scris.
Deputat
Mircea Cazan
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Emiterea Hotărârii Guvernului nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind
aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 30.07.2015
Stimate domnule Ministru,
Am primit numeroase sesizări din partea reprezentanţilor furnizorilor de formare care şi-au manifestat
îngrijorări serioase cu privire la efectele HG 567 din 2015. Au semnalat efectele negative pe care le generează HG
567 din 2015, şi mai exact Anexa 2 a acesteia, care este în contradicţie cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi
OG 129 care reglementează cine sunt cei care pot desfăşura cursuri de formare. Astfel, calificarea care se obţine prin
studii universitare și face parte din formarea initială, nu trebuie confundată cu specializarea pe care o oferă
formatorii, și care se înscrie în categoria de formare continuă a adulților, constituind adesea, reconversie
profesională. Aceştia vin să acopere nevoile de formare rămase neacoperite de mediul academic, care este mult mai
rigid și neadaptat nevoilor pieței forței de muncă în continua schimbare.
O astfel de hotărâre îi elimină de pe piaţa formării tocmai pe cei care s-au pregătit special pentru acest
domeniu, pe adevăraţii practicieni acreditaţi. E vorba de firme care au derulat proiecte europene, au investit timp,
muncă şi resurse impresionabile.
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Analizând anexa 2 a acestui act se constată că se stabilesc emitenţii actelor de studii, prevedere ce nu se
regăseşte în dispozitivul hotărârii, că se stabilesc condiţiile de acces în programele de formare profesională, fapt ce
contravine OG nr 129/2000, republicată, care prevede că acestea se vor stabili prin Registrul Naţional al Calificărilor
Profesionale din România care până la momentul de faţă nu a fost aprobat.
Mai mult, toţi furnizorii de programe de formare profesională a adulţilor, care organizează cursuri
de nivel 5 şi 6 de calificare vor fi obligaţi să-şi înceteze activitatea, să-şi concedieze angajaţii, şi să
declare insolvenţa! Nu în ultimul rând, furnizorii care au accesat fonduri structurale, au creat locuri de
muncă, au plătit taxe şi impozite, sunt puşi în situaţia de a nu putea asigura sustenabilitatea investiţiilor
susţinute din fondurile europene în cadrul POSDRU 2007-2013.
Aplicarea HG nr. 567/2015 ar duce la intrarea în insolvenţă a tuturor furnizorilor de programe de formare
profesională de nivel de calificare 5 şi 6; la creşterea numărului de şomeri; la pierderea finanţărilor europene; la
imposibilitatea atingerii obiectivului de creştere a participării adulţilor la programele de învăţare pe tot parcursul
vieţii.
Dacă nu va fi modificată această hotărâre de guvern, România e posibil să piardă fonduri europene
nerambursabile din bugetul 2014-2020 pentru că:
1) Nu este asigurată sustenabilitatea investiţiilor susţinute din fondurile europene în cadrul POSDRU
2007-2013;
2) Deşi în cadrul Acordului de Parteneriat 2014-2020 s-a asumat importanţa şi necesitatea formării
profesionale continue a adulţilor din perspectiva creşterii competitivităţii economice, stabilind ca
ţintă pentru 2020 o creştere a participării adulţilor la programele de învăţare pe tot parcursul vieţii de
la 2 % în 2013 la un nivel de 10 % în 2020 (cu un ecart mare faţă de ţinta asumată de UE de 15%),
prin noile reglementări se limitează semnificativ participarea tuturor factorilor interesaţi (furnizori de
FPC, organizaţii sindicale, patronate, camere de comerţ, industrie şi agricultură, etc.) la realizarea
acestui indicator foarte dificil de îndeplinit;
3) Cu toate că în cadrul POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiţii 10iv, Obiectivele
specifice 6.16 şi 6.17, toţi factorii interesaţi care au furnizat până în prezent programe de specializare şi
perfecţionare autorizate de ANC (ne referim la toţi potenţialii furnizori de programe de formare
profesională pentru programe dc nivel de calificare 5 şi 6 ), sunt declaraţi eligibili sa depună proiecte
pentru a accesa finanţări din FSE, prin noul cadru legal adoptat, aceștia vor fi în imposibilitatea de a
obţine finanţare şi de a implementa acest gen de proiecte, cu consecinţe majore asupra accesibilităţii
adulţilor la acest tip de programe de formare, şi în final cu consecinţe asupra creşterii gradului de
participare a adulţilor la FPC.
Având în vedere toate aceste lucruri, vă întreb, domnule Ministru, dacă luaţi în considerare retragerea Hotărârii
de Guvern nr 567/2015 şi modificarea ei ulterioară, în sensul introducerii la nivelul 5 şi 6 de calificare din anexa 2 a
programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în baza OG nr. 129/2000, republicată.
Vi se pare normal ca prevederile unui act normativ să fie aplicate retroactiv tuturor furnizorilor de programe, mai
ales când au fost declarați eligibili initial și au beneficiat de fonduri europene pe FSE?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Florica Cherecheş
***

