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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 16-20 noiembrie 2015)
Şedinţa Parlamentului de marţi, 17 noiembrie
Parlamentul României a acordat, marţi, 17 noiembrie, votul de încredere Guvernului.
Prin vot secret cu bile (389 voturi pentru, 115 împotrivă), Programul şi Lista noului Executiv, prezentate de
către domnul Dacian Cioloş, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, au fost aprobate.
Prin Programul de guvernare, structurat în trei capitole – viziune, priorităţi şi plan de măsuri - Guvernul îşi
asumă un set de măsuri concrete, pentru următoarea perioadă de guvernare.
La dezbateri au participat: Liviu Dragnea, deputat, şi Haralambie Vochiţoiu, senator (Grupul parlamentar al
PSD), Alina Gorghiu, deputat, şi Vasile Blaga, senator (Grupul parlamentar al PNL), Călin Popescu Tăriceanu,
senator (Grupul parlamentar al ALDE), Kelemen Hunor, deputat (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan
Pambuccian, deputat (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Cornel George Comşa (Grupul parlamentar
naţional democrat) şi Mihaela Stoica, deputat neafiliat.
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 18 noiembrie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri 18 noiembrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a
Înaltului reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu –UE şi
ASEAN-: unparteneriat cu un obiectiv strategic - JOIN(2015)22
(PH CD 104 /2015) – 197 voturi pentru
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi
Consiliu - Acţiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global
pentru acţiuni umanitare eficace, bazate pe principii - COM (2015) 419 (PH CD 105 /2015) - 196 voturi pentru
3. Proiectul de Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca
urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar (PH CD 106 /2015) – 199 voturi
pentru. Potrivit acestei Hotărâri, doamna Ileana Maria Luncan a fost eşiberată din funcţia de secretar general adjunct
al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie, iar domnul Georgică Tobă a fost nominalizat în funcţia de
secretar general adjunct interimar.
4. Proiectul 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 (PL-x 537/2014) – lege ordinară – 97 voturi pentru, 40 abţineri
5. Proiectul 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 (PL-x 589/2015) – lege ordinară – 201 voturi
pentru
6. Proiectul 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 (PL-x 652/2015) – lege ordinară –
204 voturi pentru 7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PL-x 724/2015) – lege ordinară – 205 voturi pentru
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2015 privind aprobarea participării Ministerului
Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate. (PL-x
688/2015) – lege ordinară – 205 voturi pentru
9. Proiectul 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
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pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor (PL-x 682/2015) – lege ordinară – 203 voturi pentru 10. Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x 619/2015) – lege
ordinară – 203 voturi pentru, 1 abţinere
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute
la art.XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi alte măsuri (PL-x 680/2015) – lege ordinară – 206 voturi pentru, 1 împotrivă
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal (PL-x 689/2015) –
lege ordinară – 205 voturi pentru, 4 împotrivă 13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 133 din Legea
educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 615/2015) – lege organică – 201 voturi pentru
14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 127/2015)
– lege organică – 200 voturi pentru In aceeaşi zi au fost acceptate rapoartele de respingere formulate de comisiile
permanente în cazul a nouă propuneri legislative (6 legi ordinare, 3 legi organice).
Un număr de cinci proiecte de lege au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte
suplimentare, după cum urmează:
Proiectul 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 (PL-x 640/2015)
- lege ordinară
Proiectul 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 Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 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 (PL-x 546/2015) - lege ordinară
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate (Pl-x
592/2015) - lege organică
Proiectul 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. (PL-x 639/2015) - lege ordinară
Raportul privind condiţiile de detenţie în unităţile de penitenciar din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
Camera Deputaţilor a luat act de informarea din partea Preşedintelui României cu privire la aprobarea propunerii
Prim-ministrului Guvernului României referitoare la executarea misiunii de protecţie a Reprezentantului special al
Secretarului General, şeful Misiunii ONU Integrată de Stabilizare Multidimensională din Republica Centrafricană
(MINUSCA) de către o echipă a Serviciului de Protecţie şi Pază formată din 12 militari, pentru o perioadă iniţială de
trei luni, cu o posibilă prelungire cu încă şase luni.
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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 20 noiembrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1544

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

289

1) Dezbătute

715
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

605

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– amânate pentru sesiunea următoare
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de vedere
Guvern

713
54
50
251
358
1
1
834
216
576
22
13

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

7
7
0
7

5) Retrase de iniţiatori

3

Cele 713 iniţiative legislative votate privesc:
221 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
88 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
42 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
91 proiecte de legi
492 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 288 de legi, dintre care 37 din iniţiativele legislative adoptate in
sesiunea septembrie-decembrie 2014.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 33 - 2015
săptămâna 16 -20 noiembrie 2015

C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 20 noiembrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1075

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie

786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie

289

1) Dezbătute

251
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

196

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– amânate pentru sesiunea următoare
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de vedere
Guvern
3) Retrase de iniţiatori
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

Cele 249 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
76 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
25 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
42 proiecte de legi
173 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 288 de legi, dintre care 229 adoptate în sesiunile anterioare.

249
46
37
59
107
1
1
834
216
576
22
13
1
7
7
0
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţele din zilele de marţi, 17 şi, miercuri 18 noiembrie 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

227
20

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

14

Retrimise la comisii

▪ Cele 20 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
3 proiecte de legi
12 propuneri legislative

20
6
8
6
4
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor
(săptămâna 16-20 noiembrie 2015)

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

1.

2.
3.

4.

PL-x 537/2014 - 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
PL-x 724/2015 - Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
PL-x 688/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea
participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă
NATO pentru Operaţii de Stabilitate
PL-x 682/2015 - 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

5.

PL-x 127/2015 - Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice

6.

PL-x 619/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul

7.

PL-x 689/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul
fiscal

8.

PL-x 680/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea
unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

PL-x 589/2015 - Proiectul 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
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2.

PL-x 652/2015 - Proiectul 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

3.

Pl-x 615/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.133 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011

4.

Pl-x 591/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a
administraţiei publice locale
Se comunică respingerea proiectului

5.

Pl-x 594/2015 - Propunerea 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
Se comunică respingerea proiectului

6.

Pl-x 600/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară
Se comunică respingerea proiectului

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

1.

Pl-x 232/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea
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

2.

PL-x 112/2014 - Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi/ limbajului
mimico-gestual oficial prin interpret autorizat

3.

Pl-x 487/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 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

4.

Pl-x 88/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a art.3 din
Ordonanţa de urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic
pentru apeluri de urgenţă

5.

Pl-x 105/2015 - Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite
produse petroliere

6.

Pl-x 254/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
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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 20 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 primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

8

75

83

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

3

ADOPTATE / RESPINSE
0 - transmise la Senat:
1 - în curs de
0 promulgare:
- legi promulgate:
- transmise la Senat:
9 - respinse definitiv:
34 - în curs de
0 promulgare:
- legi promulgate:
44
80

5
1
1
0
1
11
17
36

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 19 noiembrie 2015)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
411/2014

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

L
568/2014

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

2

L
569/2014

PLx
524/2011

3

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

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

Raport depus
pe 25.10.2012

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
525/2011

4

L
617/2011

Titlul proiectului de lege

5

L
241/2013

PLx
428/2012

6

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)

7

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

2

Raport depus
pe 25.06.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
414/2013

8

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

9

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

10

PLx
47/2012
L
771/2011

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

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.

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.

3

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - OZ Plen
IND, AGRI şi JUR
MED

Suspendat
30.092015

S - Adoptat pe
02.04.2012

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

TDR:

Nr.
crt

11

12

Nr. înreg.

PLx
639/2015
L
362/2015

PLx
592/2010
L
453/2010

PLx
97/2013

13

L
21/2013

PLx
467/2014

14

L
492/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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 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

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.

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
S - Adoptat pe
05.10.2015

CD - Retrimis
pe data de
18.11.2015
ECON şi JUR
pt. raport
suplimentar

4

TDR:
02.12.2015

S - Adoptat pe
14.10.2010

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

TDR:
22.11.2010

S - Adoptat pe
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

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

Observaţii

TDR:
11.04.2013

TDR:
23.10.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
337/2013

15

16

L
501/2013

PLx
562/2015

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

Obiectul de reglementare
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)

Stadiul
S - Adoptat
25.02.2014

Observaţii
pe

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

TDR:
27.05.2015

TDR:
01.10.2015

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

17

PLx
563/2015

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

18

PLx
646/2015
L
365/2015

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
Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei CD - BUG şi
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
fondurilor europene nerambursabile.
MED
(poz. I-a-12)
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

5

TDR:
01.10.2015

TDR:
27.10.2015

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
656/2011

20

21

L
531/2011

PLx
239/2014
L
192/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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

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

pietre preţioase.
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.

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.

6

S - Adoptat pe
14.11.2011

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

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

22

23

24

Nr. înreg.

PLx
465/2014
L
495/2014

PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
626/2015

Titlul proiectului de lege
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

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.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

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 -

TDR:
23.10.2014

TDR:
16.02.2015

TDR:
13.10.2015

- Cameră decizională: Senat

25

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

26

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 02.11.2015
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013
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.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

7

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

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)

L
363/2015

Obiectul de reglementare

S - Adoptat pe
Stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului 05.10.2015
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de CD - Retrimis
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul pe 18.11.2015
IND pt. raport
naţional de investiţii.

28

29

L
552/2013

PLx
641/2015
L
364/2015

PLx
162/2014

30

L
21/2014

Observaţii

TDR:
02.12.2015

suplimentar

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

PLx
661/2013

Stadiul

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

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

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
domeniul feroviar. (poz. I-a-14)
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă, CD - TRSP
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar Român.

TDR:
13.02.2013

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

8

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

Plx
177/2009
L
678/2008

Titlul proiectului de lege
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)

Obiectul de reglementare

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

32

33

34

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
318/2014
L
313/2014

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.

Stadiul

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
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 18.09.2012 - Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
DROM
- Cameră decizională: CD
pt. raport
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea si completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de Modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 10.06.2014
autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, CD - ADMIN şi
constructii. (poz. I-b-12)
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
JUR
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

9

Observaţii

TDR:
25.09.2012

TDR:
04.09.2014

Nr.
crt

35

36

37

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
186/2014
L
699/2013

Titlul proiectului de lege

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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

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

10

Observaţii

TDR:
18.06.2015

TDR:
05.03.2015

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

38

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

39

40

41

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

42

43

44

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

PLx
17/2015
L
599/2014

PLx
658/2015
L
358/2015

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

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
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

14

pe

La promulgare
din data de
01.11.2015

La promulgare
din data de
07.11.2015

Nr.
crt

8

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

9

10

11

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

CD - Adoptat pe
04.11.2015

La promulgare
din data de
14.11.2015

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

La promulgare
din data de
11.11.2015

L
354/2015

PLx
593/2015
L
302/2015

- 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

15

CD - Adoptat pe
04.11.2015
S - CULT
pt. raport

TDR:
24.11.2015

Nr.
crt

12

13

14

15

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

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
S - Adoptat pe
06.10.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015

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

Observaţii

La SG din data
de 17.11.2015

La SG din data
de 17.11.2015

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

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

L
359/2015

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

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
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.

16

S - Respins pe
13.10.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015

S - Respins pe
13.10.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015

La promulgare
din data de
19.11.2015

La promulgare
din data de
19.11.2015

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

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.
(poz. I-b-17)

L
596/2014

Obiectul de reglementare

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.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - Adoptat pe
18.11.2015

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

17

18

19

PLx
724/2015
L
355/2015

PLx
669/2015

Proiect de lege pentru modificarea art.23 din
Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi
S - Adoptat pe
combaterea traficului şi consumului ilicit de Modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind 20.10.2015
droguri. (poz. I-a-26)
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit CD - Adoptat pe
- Caracter: ordinar
de droguri.
18.11.2015

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

Proiect de lege privind Fondul de garantare a
Organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a S - Respins pe
depozitelor bancare. (poz. I-a-7)

L
360/2015

- 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.

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

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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12.10.2015

CD - Respins pe
11.11.2015

S - Adoptată pe
09.12.2014

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Încetarea
procedurii
legislative prin
respingere
definitivă de
către Camera
Deputatilor

Legea nr.
228/2015

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
439/2015

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)

L
186/2015

Obiectul de reglementare

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
27.05.2015

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Observaţii

Legea nr.
231/2015

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

PLx
438/2015

21

L
185/2015

PLx
530/2015

22

23

L
511/2015

PLx
567/2015
L
298/2015

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.

21.09.2015

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

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Legea
nr.237/2015

Nr.
crt

24

Nr. înreg.

PLx
454/2015
L
592/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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
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L
357/2015

PLx
511/2015

26

L
331/2015

Observaţii

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

27

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.

19

S - Adoptată pe
01.09.2015

CD - Adoptată pe
30.09.2014

Legea nr.
246/2015

Nr.
crt

28

29

30

Nr. înreg.

PLx
126/2014
L
2/2014

PLx
566/2015
L
349/2015

PLx
510/2015
L
330/2015

Titlul proiectului de lege

31

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

32

33

34

35

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

Nr.
crt

36

Nr. înreg.

PLx
607/2015
L
334/2015

Titlul proiectului de lege

Lege pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul meteorologiei. Modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 139/2000
privind activitatea în meteorologie, republicată, precum
(poz. I-a-25)

1

2

3

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

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

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

Obiectul de reglementare

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
352/2014

L
689/2014

S - Adoptată pe
16.09.2015

CD - Adoptată pe
21.10.2015

Observaţii

Legea nr.
281/2015

(primă Cameră)

Nr. înreg.

L
169/2014

Stadiul

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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TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru 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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CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 33 - 2015
săptămâna 16 -20 noiembrie 2015

G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 20 noiembrie 2015 )
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 64 avize.
Cele 20 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

5
15

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

1
2
17

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 590 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 86 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 35 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 2304 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

710



rapoarte suplimentare

134

107

76



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

22

771

725

808

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 16 - 20 noiembrie 2015
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.600/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară –
raport comun cu comisia pentru buget

1 parlam.

17.11.2015

Raport de respingere
(704/R din 18.11.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară –
raport comun cu comisia pentru politică economică

1 parlam.

17.11.2015

Raport de respingere
(704/R din 18.11.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura –
raport comun cu comisia pentru mediu

9 parlam.
respinsă
de Senat

02.09.2015

Raport de respingere
(693/R din 16.11.2015)

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea
nr.46/2008 – Codul silvic – raport comun cu comisia pentru mediu

5 parlam.
respinsă
de Senat

29.10.2015

Raport de respingere
(706/R din 18.11.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.600/2015

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.461/2015

Plx.605/2015

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.659/2015

Plx.521/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2015
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor
acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

17.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(707/R din 19.11.2015)

Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă şi taluzuri
ale barajelor şi lacuri de acumulare din proprietatea publică a statului
în administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ
teritoriale – raport comun cu comisia juridică

6 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(708/R din 19.11.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura –
raport comun cu comisia pentru agricultură

9 parlam.
respinsă
de Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(693/R din 16.11.2015)

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea
nr.46/2008 – Codul silvic – raport comun cu comisia pentru
agricultură

5 parlam.
respinsă
de Senat

03.11.2015

Raport de respingere
(706/R din 18.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

42 parlam.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010
adoptat de
privind sistemul unitar de pensii publice
Senat

12.11.2015

Raport de respingere
(694/R din 16.11.2015)

1 parlam.
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(695/R din 16.11.2015)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.461/2015

Plx.605/2015

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.580/2014

PLx.584/2014

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

3

4

5

6

7

8

9

10

Plx.157/2015

Plx.162/2015

Plx.263/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010
privind sistemul de pensii publice

1 parlam.
respinsă
de Senat

12.11.2015

Raport de respingere
(696/R din 16.11.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4 parlam.
respinsă
de Senat

12.11.2015

Raport de respingere
(697/R din 16.11.2015)

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alineatului 5 13 parlam.
al articolului 56 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de respinsă
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
de Senat

12.11.2015

Raport de respingere
(698/R din 16.11.2015)

Plx.303/2015

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

6 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(699/R din 16.11.2015)

Plx.480/2015

Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

11 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(700/R din 16.11.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 25 parlam.
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în respinsă
M.Of, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(701/R din 16.11.2015)

Plx.551/2015

Plx.611/2015

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea
pensiilor, republicată

1 parlam.
respinsă
de Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(702/R din 16.11.2015)

Plx.614/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi art.57 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

16 parlam.
respinsă
de Senat

12.11.2015

Raport de respingere
(703/R din 16.11.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consulului produselor din tutun

24 parlam.
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de respingere
(691/R din 16.11.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.287/2015

2

PLx.399/2011

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 1 parlam.
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din adoptat de
tutun
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(692/R din 16.11.2015)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.738/2015

Plx.521/2015

PLx.726/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991

Guvern
adoptat de
Senat

10.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(705/R din 18.11.2015)

30.09.2015

Raport de respingere
(708/R din 19.11.2015)

17.11.2015

Raport de adoptare
(709/R din 19.11.2015)

Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă şi taluzuri
6 parlam.
ale barajelor şi lacuri de acumulare din proprietatea publică a statului
respinsă
în administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ
de Senat
teritoriale – raport comun cu comisia pentru administraţie
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2015
privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la
Guvern
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi
adoptat de
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
Senat
plăţii cotizaţiilor la organismele internaţionale interguvernamentale la
care România este parte
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Declaraţii politice

La revedere d-le Victor Ponta!
De mai multe saptamâni am susuţinut faptul că guvernul Ponta trebuie să plece! A trebuit să se întâmple o
nenorocire pentru ca dl. Ponta să înţeleagă acest lucru. Dar nu este de ajuns să îi spunem doar d-lui V. Ponta “LA
REVEDERE!”. Acelaşi lucru trebuie sa îl spunem si d-lui preşedinte PSD Liviu Dragnea. Guvernul Ponta a căzut
din cauza manifestanţilor din stradă, care doresc o alta clasă politica, fără corupti, fără baroni, fara politicieni trimişi
in judecată sau condamnaţi, doresc oameni profesionisti, corecţi, cinstiţi, puşi pe treabă.
D-le Liviu Dragnea cred că e momentul să faceţi si dvs un pas în spate, precum Ion Iliescu, Adrian Năstase,
Marian Oprisan, Victor Ponta si mulţi altii ca ei. Aveţi curajul si faceţi primul pas pentru reîmprospătarea clasei
politice cu oameni curaţi.
La revedere, d-le presedinte PSD Liviu Dragnea!
Va sfătuiesc sa începeţi de la baza partidului si sa ii trimiteţi acasă pe toţi baronii locali PSD trimişi in
judecată sau condamnaţi definitiv. Sibiul poate fi un exemplu- prin retragerea preşedintelui Consiliului Judetean dl.
Ioan Cindrea. Dinsul a spus de mai multe ori ca se va retrage si va activa la catedră, acum este momentul ideal să o
facă.
Cred că e timpul să le spunem: LA REVEDERE d-le Victor Ponta, LA REVEDERE d-le Liviu Dragnea, La
revedere baronilor PSD, coruptţilor PSD, condamnaţilor si celor trimişi in judecată din PSD.
Este evident că s-a terminat o etapă.
În acest moment, Guvernul tehnocrat este însă un guvern de tranziție, nu o soluție permanentă. Soluția
trebuie să vină tot de la partide, în urma alegerilor. Dar trebuie să înțelegem exact că oamenii nu mai vor doar o
schimbare de partide, ci și o schimbare în partide. Românii au dat un mesaj clar pentru înnoire și reformă, sub
semnul căruia stă și va sta activitatea noastră politică. La 1 an de la câștigarea alegerilor, parteneriatul cu președintele
Iohannis rămâne fundamental pentru partid. Avem acum șansa să lucrăm mai bine cu președintele României, creând
un triunghi al colaborării PNL – Guvern tehnocrat – Președinte.
Deputat
Mircea Cazan
***
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Domnul Cherecheș față cu reacțiunea
Domnule Președinte de ședință, stimaţi colegi,
Martore îmi sunt procesele verbale ale Comisiei pentru Învățământ, Cercetare, Tineret și Sport, am fost în
mod constant un adversar al modificării Legii Educației Naționale, în sensul introducerii obligativității uniformei
școlare în învățământul preuniversitar. Pe de altă parte, nu am nici un motiv pentru a nutri vreo simpatie personală
față de domnul profesor Cristian Heuberger, directorul demisionar al Liceului ”Gheorghe Șincai” din Baia Mare.
Sunt nevoit însă ca azi să atrag atenția prin acest mijloc, al declarației politice, domnului Ministru al
Educației Naționale, asupra faptul că direcțiunea liceului ”Gheorghe Șincai” a fost ţinta unor presiuni, presiuni care
au dus la demisia ambilor directori, pentru simplul fapt că Direcțiunea liceului a aplicat Legea Educației Naționale
nr. 1/2011, precum și actele care reglementează viața școlară. Cu alte cuvinte, pentru că s-a cerut elevilor să poarte în
școală uniformă școlară (conform unei hotărâri a Consiliului Profesoral, în concordanță cu legea 35/2007, a
siguranței în unitățile școlare) și să semneze un contract educațional (conform Regulamentului de funcționare al
unităților de învățământ preuniversitar, art. 256) elaborat, de altfel, de către MECȘ.
Faptul că unii elevi au fost nemulțumiți că li se solicită să se încadreze în prevederile Regulamentului de
Ordine Interioară mai poate fi înțeles. Greu de înțeles, inacceptabil chiar, este faptul că primarul orașului Baia Mare,
la apelul unei rubedenii, elev al respectivului liceu, a invadat practic liceul, însoțit de către presa prietenoasă, și a
umilit public directorul liceului – o personalitate care, în plan didactic, nu a avut și nu are nimic a-și reproșa, iar în
plan managerial nu făcea decât să aplice prevederile legale în vigoare.
Solicit Ministrului Educației Naționale să ia act de comportamentul primarului Cherecheș şi să ia o atitudine publică
referitor la acest incident, în care primarul s-a comportat față de conducerea celui mai prestigios liceu băimărean
precum un baron local (ceea ce se crede a fi!) față de pălmașii de pe moșia personală.
Va dovedi astfel, domnul Ministru, că numele său, Curaj, nu este doar o întâmplare. Și, poate că acolo unde a
scuipat boierul, va săruta Domnul. Profesorul Heuberger și colega domniei sale, Marina Lici, merită mai mult decât
atât!
Deputat
Radu Zlati
***
Ziua Dobrogei
Ziua de 14 noiembrie are o semnificaţie specială pentru Dobrogea. La 14 noiembrie 1878, Regele Carol I
proclama alipirea Dobrogei la patria-mamă. Sîmbătă 14 noiembrie 2015, se împlinesc 137 de ani de la unirea
Dobrogei cu ţara.Urmare a unui proiect de lege iniţiat de toţi parlamentarii dobrogeni,Camera Deputaţilor a adoptat
cu largă majoritate de voturi în şedinţa din 9 septembrie 2015 ca data de 14 noiembrie să fie instituită ca Ziua
Dobrogei. La finele secolului al XIX-lea, Dobrogea a revenit la statul român după terminarea războiului ruso-otoman
din perioada 1877-1878, consemnat în istoria României drept Războiul de Independenţă. Conform prevederilor
tratatului de pace de la Berlin din iulie 1878, Dobrogea, incluzând Delta Dunării şi Insula Şerpilor, urma să revină
României după retragerea autorităţilor militare ruse care se aflau la acea dată în provincie. Pe 10 noiembrie 1878,
regele Carol I a semnat primele decrete de numire a funcţionarilor administrativi în Dobrogea, iar Nicolae Catargi a
fost numit guvernator al zonei, în timp ce Remus Opreanu şi George Mihail Ghica au devenit prefecţii judeţelor
Constanţa, respectiv Tulcea. Carol I spunea, în cuvântarea ţinută pe 14 noiembrie 1878, că „anexarea Dobrogei va
deschide ţării un nou izvor de bunăstare”. Anterior acestui eveniment, pe 24 ianuarie 1859, sub conducerea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, se înfăptuia Mica Unire, unirea principatelor Moldova şi Ţara Românească. Cele
două evenimente au marcat începutul Marii Uniri, eveniment ce a avut loc pe 1 Decembrie 1918, dată sărbătorită
drept Ziua Naţională a României. România a preluat administraţia Dobrogei de Nord de la Rusia în data de 14
noiembrie 1878, când trupele române au trecut Dunărea spre a lua în posesie noua provincie. Într-o proclamaţie
emisă pe data de 14 noiembrie 1878, cu ocazia alipirii Dobrogei, domnitorul Carol I garanta tuturor locuitorilor
provinciei: „Voi de acum atârnaţi de un Stat, unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea desbătută şi încuviinţată de

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 33 - 2015
săptămâna 16 -20 noiembrie 2015
naţiune hotăreşte şi o cârmuieşte. Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirei: viaţa, onoarea şi proprietatea,
sunt puse sub scutul unei constituţiuni pe care ne-o râvnesc multe naţiuni străine. Religiunea voastră, familia voastră,
pragul casei voastre, vor fi apărate de legile noastre, şi nimeni nu le va putea lovi, fără a-şi primi legiuita pedeapsă.''
Astfel, istoria Dobrogei, parte a istoriei întregului pământ românesc, demonstrează cu putere un adevar
fundamental: acela ca jugul asupririi străine poate frâna sau întârzia pentru un timp evoluţia unui popor, dar nu poate
împiedica realizarea aspiraţiilor sale legitime - cucerirea libertăţii şi unităţii, asigurarea progresului social - dacă el
este hotărât să lupte până la capăt cu fermitate si eroism.
La mulţi ani Dobrogea!
La mulţi ani dobrogeni !
Deputat
Vasile Gudu
***
 Întrebări
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Necesitatea reabilitării de urgenţă a Teatrului de Vară din parcul Bazilescu, Sector 1 -Bucureşti
Domnule Ministru,
În nordul capitalei, în cartierul Bucureştii Noi, se întinde parcul Bazilescu care ascunde una dintre cele mai
importante lucrări de arhitectură contemporană - Teatrul de Vară, unul din cele mai mari amfiteatre în aer liber din
ţară cu o capacitate de 2000 de locuri, a fost lăsat în paragină. Clădirea din Parcul Bazilescu se află în administrarea
Ministerului Culturii în timp ce terenul pe care se află aceasta este în administrarea Primăriei Sectorului 1. Deşi
faţada teatrului a fost renovată la începutul anilor 2000, în acest moment clădirea arată deplorabil şi este în pericol de
prăbuşire. Conform relatărilor din presă, Primăria Sectorului 1 Bucureşti a cerut de la Ministerul Culturii Teatrul de
Vară ca să-l poată restaura, dar Ministerul nu a dat edificiul primăriei.
Având în vedere că în programul de guvernare propus de domnia voastră, susţineţi “promovarea creației
contemporane și a diversității culturale românești şi că veţi face diligenţele pentru elaborarea “unui Cod al
patrimoniului naţional, care să asigure cadrul legal şi instituţional pentru evaluarea, protejarea şi păstrarea
patrimoniului cultural naţional.”, vă întreb ce măsuri urgente veţi lua pentru reabilitatea Teatrului de Vară din parcul
Bazilescu, pentru ca să nu ajungă doar o amintire, aşa cum s-a întâmplat şi cu numeroase alte clădiri de patrimoniu.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Cod al patrimoniului naţional
Stimate domnule Ministru,
vă rog să-mi precizaţi care este termenul în care veţi elaborarea unui Cod al patrimoniului naţional, care să
asigure cadrul legal şi instituţional pentru evaluarea, protejarea şi păstrarea patrimoniului cultural naţional, având în
vedere că este nevoie de urgenţă de luarea măsuri concrete în ceea ce priveşte patrimoniul românesc care a fost până
acum victima lipsei de dialog între autărităţi, al conflictelor de interese sau chiar a dezinteresului total. Nu a existat o
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analiză sistematică a modificărilor la care au fost supuse zonele protejate şi nu s-a înţeles că patrimoniul poate deveni
un motor de dezvoltare economică durabilă.
Vă mai intreb dacă aveţi în vedere o actualizare a Listei Monumentelor Istorice din România în prezent
reglementată prin Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, anul 178
(XXII), Nr. 670 bis, vineri 1 octombrie 2010? Consideraţi că trebuie luate măsuri de sprijin tehnic pentru deţinătorii
de imobile de patrimoniu , măsuri fiscale care să stimuleze conservarea acestora şi de sancţionare severă pentru
abandonul sau distrugerea patrimoniului?
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Construirea unui proiect imobiliar de mare anvergură în imediata vecinătate a Palatul Ştirbei de pe Calea
Victoriei şi sediul Rectoratului Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti
Domnule Ministru,
Având în vedere că în programul dvs de guvernare aţi cuprins faptul că doriţi „extinderea prerogativelor
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, în sensul de a avea drept de veto împotriva autorizării unor construcţii
în zonele de protecţie a monumentelor aflate în patrimoniul naţional.”, vă rog să-mi precizaţi care este termenul pe
care-l estimaţi în ceea ce priveşte rezolvarea problemei cu care se confruntă Palatul Ştirbei de pe Calea Victoriei şi
sediul Rectoratului Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti prin construirea unui proiect imobiliar de mare
anvergură în imediata vecinătate a acestuia.
Vă precizez că Primăria Capitalei, prin Comisia Tehnică de Urbanism a dat aviz favorabil ridicării unui
centru comercial şi locuinţe in spatele clădirii monument istoric pe fostele grădini ale palatului. Acest proiect a
stârnit numerose controverse încă de la început, atât reprezentanţi ai societăţii civile cât si o parte dintre arhitecţi
cerând reconstruirea grădinilor si spunând că noile clădiri nu îşi au locul lângă palat. Ca si pondere din suprafata
construita: 11761 mp vor ocupa spatiile comerciale, 14.404 mp locuintele, circa 4.000 mp spatiile publice, circa
19.000
mp
parcajele
subterane,
iar
spatiul
verde
circa
2.000
mp.
Ministerul Culturii a dat în secret aviz pentru restaurarea Palatului Ştirbei pe 17 iulie 2013, iar pe 24 octombrie 2013
a dat unda verde proiectului imobiliar din spatele palatului, indicatorii urbanistici fiind un pic mai mari decat cei
agreati miercuri de Comisia de urbanism.
Vă întreb, domnule Ministru, dacă se va construi sau nu acest proiect imobiliar de mare amploare în
proximitatea Palatului Ştirbei şi a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, având în vedere că autoritatea Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice, poate folosi dreptul de veto împotriva autorizării unor construcţii.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Ioan Tămâian
***
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Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Probleme legate de completarea cererii de finanțare și la pregătirea documentelor anexate cererii de finanțare
pe site-ul www.afir.info
Stimate Domnule Ministru,
Am primit o petiție pe cabinetul meu parlamentar din partea primăriei reprezentanţilor comunei Florești, jud.
Cluj care a elaborat o cerere de finanțare pe submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică”, componenta „Infrastructură rutieră de interes local” pentru proiectul „Modernizare strada
Eroilor, comuna Florești”. În data de 30.10.2015 s-a procedat la completarea cererii de finanțare și la pregătirea
documentelor anexate cererii de finanțare.
În momentul completării pe site-ul www.afir.info a sesiunii și a sub măsurii pe care s-a dorit depunerea
proiectului, în lista de sesiuni/sub măsuri disponibile, submăsura 7.2 nu a fost disponibilă, respectiv nu apărea pe
listă, astfel încât nu s-a putut continua cu pasul de încărcare a Cererii de Finanțare și a anexelor
tehnico administrative.
Această situație a apărut cu toate că pe site-ul www.afir.info, la secțiunea Fonduri disponibile din PNDR
2020 pentru sesiunile active, pentru submăsura 7.2, componenta de Infrastructură rutieră, figurau fonduri disponibile
până la închiderea sesiunii în sumă de cca. 38.000.000 euro. Ulterior, s-a constatat faptul că această sumă a fost
epuizată, cu toate că cererea de finanțare de pe site a fost imposibil de descărcat.
Vă întreb, domnule Ministru, ce punct de vedere aveţi în legătură cu problema semnalată mai sus, şi dacă
există soluții pentru depunerea cererii de finanțare pentru investiția de modernizare. Cum veţi preîntâmpina apariţia
altor probleme de acest fel în mod concret?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Adrian Oros
***

Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanțelor Publice
Ordinul nr 2752 al ANAF
Stimată doamnă Ministru ,
Având in vedere faptul ca la cabinetul meu parlamentar s-au prezentat reprezentanti ai oamenilor de afaceri
dar si funcționari ai Direcției Județene a Finanțelor publice, reclamând faptul că Ordinul prezentat în anexă
îngreunează activitatea specifică, vă rog să-l reanalizați, din perspectiva politicii fiscale, cu accent pe conformarea
voluntară, pe care ați declarat că doriți s-o implementați în România.
Aștept răspunsul scris al Domniei Voastre.
Deputat
Carmen Hărău

