CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 4 - 2016
săptămâna 29 februarie – 4 martie 2016

Stimaţi abonaţi,
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în
activitatea dumneavoastră.
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor

I. SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 29 februarie-4 martie 2016) ..............................2
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea
februarie - iunie 2016…......................................................…...…............……...…........................................5
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (săptămâna 29 februarie4 martie 2016)...................................................................................................................................................6
D. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor în săptămâna 29 februarie-4 martie 2016
………………………………………………………………………………………………...……………...7
E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2016......................................................................................................................................9
Anexă...........................................................................................................................................................10
F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor.....................................................33
Anexă..........................................................………………………….....…................................................34

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN
CAMERA DEPUTAŢILOR
- Grupul parlamentar al PNL.......................................................................................................................40
* Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 4 - 2016
săptămâna 29 februarie – 4 martie 2016

A. SINTEZA LEGISLATIVĂ

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 29 februarie
Dezbaterile politice de luni, 29 februarie, de la Camera Deputaţilor, desfăşurate în cadrul “Orei
Guvernului”, au avut ca temă “Situaţia din învăţământul românesc”. Tema a fost detaliată de Raluca Turcan (Grupul
parlamentar al PNL). La dezbateri, solicitate de Grupul parlamentar al PNL, au participat deputaţii: Raluca Turcan şi
Vlad Nistor (Grupul parlamentar al PNL), Sorin Iacoban (Grupul parlamentar al PSD), Florin Gheorghe (Grupul
parlamentar al UNPR), Vasile Cătălin Drăguşanu (Grupul parlamentar al ALDE), Szabo Odon (Grupul parlamentar
al UDMR), Gabriel Dragoş Zisopol (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Remus Florin Cernea (deputat
neafiliat).
Punctul de vedere al Guvernului a fost prezentat de Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice.

***

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 2 martie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 2 martie, prin vot final, următoarele proiecte de lege:
1.
Proiectul de Hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru Regulament,
prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 9/2016) – 237 voturi pentru;
2.
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 10/2016) – 239 voturi
pentru, 1 abţinere;
3.
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea
destinaţiei unor bunuri imobile confiscate (PL-x 456/2015) – lege ordinară - 239 voturi pentru;
4.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 863/2015) – lege ordinară –
238 voturi pentru;
5.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul
Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica
Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles (PL-x 856/2015) –
lege ordinară – 238 voturi pentru;
6.
Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii
Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul
financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris
la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare,
adoptat la Geneva la 18 martie 2004 (PL-x 3/2016) – lege ordinară - 242 voturi pentru, 1 împotrivă;
7.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităţilor Competente pentru
Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014 (PL-x 10/2016) lege ordinară – 242 voturi pentru;

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 4 - 2016
săptămâna 29 februarie – 4 martie 2016
8.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte
normative din domeniul protecţiei consumatorilor (PL-x 691/2015) – lege ordinară – 240 voturi pentru;
9.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii (Pl-x 629/2013) – lege ordinară – 239 voturi pentru;
10.
Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România (PL-x 767/2015) – lege
ordinară – 239 voturi pentru, 1 abţinere;
11.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (PL-x 881/2015) – lege ordinară – 239 voturi pentru;
12.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare (PL-x 681/2015) – lege ordinară – 241 voturi pentru;
13.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x
745/2015) – lege ordinară – 242 voturi pentru;
14.
Proiectul de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a
sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind
reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea
gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi
abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de
Fundaţia Romanian Angel Appeal (PL-x 895/2015) – lege ordinară – 241 voturi pentru;
15.
Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a
combaterii risipei alimentare (PL-x 802/2015) - lege ordinară – 240 voturi pentru, 4 abţineri;
16.
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii (Pl-x 815/2015) - lege ordinară – 239 voturi pentru, 1 abţineri;
17.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (Pl-x
804/2015) – lege ordinară – 240 voturi pentru, 1 abţinere;
18.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 202/2015) – lege ordinară – 242 voturi pentru, 1 abţinere; Raport de respingere din partea
Comisiei pentru agricultură;
19.
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2013 pentru
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PL-x 395/2013) – lege organică – 246 voturi
pentru;
20.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului (PL-x 194/2015) – lege organică – 247 voturi pentru;
21.
Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 9 Mai – Ziua Proclamării Independenţei României,
ca zi de sărbătoare naţională (Pl-x 616/2013) – lege organică – 162 voturi pentru, 94 împotrivă, 7 abţineri;
Propunerea legislativă a fost respinsă, prin neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru adoptarea unei legi
organice;
22.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x
862/2015) – lege organică - 224 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere;
23.
Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.504/2002, Legea
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 878/2015) – lege organică – 223 voturi pentru, 1
abţinere;
24.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 884/2015) – lege
organică – 220 voturi pentru, 1 abţinere;
25.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006 (Pl-x 552/2015) – lege organică – 216 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere.
Ultimele 4 propuneri legislative au avut rapoarte de respingere din partea comisiilor de specialitate.
Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele
proiecte de lege:
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1.
Propunerea legislativă privind schimbarea reşedinţei comunei Traian Vuia (Pl-x 882/2015) - lege
organică;
2.
Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice (PL-x 764/2015) - lege ordinară;
3.
Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind
cinematografia (PL-x 765/2015) -lege ordinară;
4.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015) - lege
organică;
Deputatul Aurelian Florin Popescu (Circumscripţia electorală 16, Dâmboviţa), neafiliat, a anunţat că
demisionează din Parlamentul României.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 4 martie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

870

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

53

1) Dezbătute

59
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

43

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

59
16
28
10
5
0
813
277
504
22
10
2
11
10
1

Cele 59 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
26 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
15 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
5 proiecte de legi
33 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 25 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2015.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţele de luni, 29 februarie şi miercuri, 2 martie 2016

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

280
280

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
23

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

17

Retrimise la comisii

▪ Cele 23 iniţiative legislative votate privesc:
9 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
4 proiecte de legi
14 propuneri legislative

23
6
14
3
0
4
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 29 februarie - 4 martie 2016
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 395/2013 – Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru
modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

2.

PL-x 456/2015 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 privind
stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

3.

PL-x 863/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru
stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

4.

PL-x 691/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea
unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

5.

Pl-x 629/2013 - Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii

6.

PL-x 767/2015 - Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România

7.

PL-x 881/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii

8.

PL-x 194/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului

9.

PL-x 681/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare

10.

PL-x 745/2015 - Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003

11.

PL-x 895/2015 - Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a
sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul
Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de
control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin
asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de
populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia
Romanian Angel Appeal

12.

PL-x 802/2015 - Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a
combaterii risipei alimentare

13.

Pl-x 815/2015 - Lege privind modificarea prevederilor art.6 alin.(2) lit.f) din Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

14.

Pl-x 804/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2008
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

PL-x 856/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii
Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda,
Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către
România, la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

2.

Pl-x 862/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011
Se comunica respingerea

3.

4.

5.

PL-x 3/2016 - Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost
modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene
pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi
imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
PL-x 10/2016 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităţilor
Competente pentru Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare semnat la Berlin la
29 octombrie 2014
Pl-x 878/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.504/2002,
Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare
Se comunica respingerea

6.

Pl-x 884/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune
Se comunica respingerea

III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativa a încetat:
1.

Pl-x 552/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006

2.

Pl-x 616/2013 - Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării
Independenţei României

3.

Pl-x 202/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară
a anului 2016
( situaţie la data de 4 martie 2016 )
În şedinţa din data de 10 februarie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2016, care cuprinde 120 de proiecte de
legi.
Din totalul proiectelor de legi, 84 au fost transmise Parlamentului, dintre care 78 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 6 sunt
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:
Stadiul proiectelor de legi
Camera decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Proiecte

Senat
În
procedură

10

74

6
84

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

6

ADOPTATE / RESPINSE
0 - transmise la Senat:
1 - în curs de
0 promulgare:
- legi promulgate:
- respinse definitiv:
13
- în curs de
49
promulgare:
0
- legi promulgate:
63
78

4
5
0
2
4
0
15

ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2016
(situaţie la data de 03 martie 2016)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
636/2015
L
535/2015

PLx
685/2015
L
379/2015

PLx
661/2015
L
385/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE,
Euratom privind sistemul de resurse proprii ale
CD + S
Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei OZ Plen
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom
2014. (poz. I-c-1)
BUG CD + BUG S
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.197/2012 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(poz. I-b-50)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1)
al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea
financiară a personalului care gestionează fonduri
comunitare. (poz. I-b-54)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 priivind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale în
vederea asigurării unei mai bune coordonări a procedurilor
aplicabile în cazul eliberării licenţei de funcţionare prin
instituirea unor atribuţii specifice pentru fiecare dintre
autorităţile coordonatoare desemnate la nivel central
pentru domeniile proprii de competenţă.

Modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Legea
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului
care gestionează fonduri comunitare, intervenţiile
legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare,
„introducerea prin beneficiarii stimulării financiare a
personalului care gestionează fonduri europene şi
personalul de specialitate din cadrul structurilor care
îndeplinesc efectiv activităţi de gestionare a Fondului
European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi Fondului
de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane”.

S - Adoptat pe
12.10.2015

CD - OZ Plen
MUN

S - Adoptat pe
07.10.2015

CD - OZ Plen
MUN

Observaţii

Raport de
adoptare depus
pe 09.12.2015
(25/Rc/ 2015)

Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Senat depus pe
29.02.2016
(96/R/ 2016)

Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Senat depus pe
29.02.2016
(98/R/ 2016)

Nr.
crt

4

5

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
99/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008
privind registrul agricol. (poz. I-b-25)

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.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea
Comitetului
Naţional
pentru
Supravegherea
Macroprudenţială, structură inter-instituţională, fără
personalitate juridică, între Banca Naţională a României,
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Guvern, cu rol
în a asigura coordonarea supravegherii macroprudenţiale
la nivel naţional şi menţinerea stabilităţii financiare.

L
546/2014

PLx
810/2015
L
367/2015

PLx
411/2014

6

L
568/2014

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

Proiect
de
Lege
privind
supravegherea
macroprudenţială a sistemului financiar naţional.
(poz. I-b-5)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general al datoriei publice aferente anului 2013.
(poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

PLx
412/2014

7

L
569/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Stadiul
S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - OZ Plen
AGRI şi ADMIN

S - Respins pe
10.11.2015

CD - OZ Plen
BUG

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

2

Observaţii
Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 02.03.2016
(104/R/ 2016)
Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 03.03.2016
(108/R/ 2016)

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)

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
524/2011

8

L
616/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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-2)

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

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii

Raport depus
pe 25.10.2012

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

9

L
617/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2010 şi a contului general de Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 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-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

10

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

11

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-4)

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-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

şomaj pe anul 2011.

3

Raport depus
pe 23.10.2013

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2012. (poz. I-c-6)

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii

Raport depus
pe 25.06.2014

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

13

L
547/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2012. (poz. I-c-7)

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Raport depus
pe 25.06.2014

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

14

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
97/2013

15

L
21/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(poz. I-b-14)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

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-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.

4

S - Adoptat pe
02.04.2012

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

TDR:

S - Adoptat pe
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

TDR:
11.04.2013

Nr.
crt

16

17

18

19

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
105/2013

Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
(poz. I-b-49)

L
440/2012

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
563/2015
L
351/2015

PLx
646/2015
L
365/2015

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

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

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-10)

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
25.03.2013

TDR:
CD - BUG
18.04.2013
MUN şi JUR
pt. raport comun

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

TDR:
01.10.2015

- 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 2014 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2014. (poz. I-c-11)

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind
06.10.2015
reglementarea unor măsuri pentru stimularea
CD - Retrimis
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
pe 15.02.2016
(poz. I-b-53)
fondurilor europene nerambursabile.
BUG şi MED
- Caracter: ordinar
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

5

TDR:
01.10.2015

TDR:
04.03.2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
452/2015

20

L
234/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3
S - Adoptat pe
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 08.06.2015
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
modificarea art.3 alin(1) lit.c din Ordonanţa de urgenţă a
CD - BUG şi
(poz. I-b-47)
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
- Caracter: ordinar
autovehicule destinate a fi utilizate de către unităţile TRSP
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
sistemului administraţiei penitenciare.

Observaţii

TDR:
23.06.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
630/2015

21

L
392/2015

PLx
644/2015

22

23

L
541/2015

PLx
715/2015
L
536/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule. (poz. I-b-46)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.37/2014, în vederea armonizării legislatţiei
naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, pentru evitarea declanşării unei posibile acţiuni
în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru
ce-i revin României în cadrul procesului de post-aderare.

S - Adoptat pe
28.09.2015

CD - BUG şi
TRSP
pt. raport comun

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
privind asistenţa financiară rambursabilă între
România şi Republica Moldova, semnat la Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului de împrumut CD - BUG
Chişinău, la 7 octombrie 2015. (poz. I-b-41)
privind asistenţa financiară rambursabila între România şi pt. raport
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
Republica Moldova în valoare de maxim 150 milioane de S -

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

euro, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare stabilirea cadrului general de gestionare
perioada de programare 2014-2020. (poz. I-b-55)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
26.11.2015

S - Adoptat pe
19.10.2015

CD - Retrimis
pe 21.12.2015
financiară a Fondurilor Europene Structurale şi de BUG
Investiţii pentru perioada de programare 2014-2010.
pt. raport
suplimentar

6

TDR:
20.10.2015

TDR:
09.03.2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
740/2015

24

25

L
520/2015

PLx
830/2015
L
515/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru reglementarea unor măsuri Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
bugetare.
reglementare modificarea şi completarea unor acte
normative din mai multe domenii de activitate.
(poz. I-b-30)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
26.10.2015

CD - BUG
pt. raport

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 18.11.2015
precum şi a altor acte normative. (poz. I-b-6)
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi CD - BUG,
- Caracter: organic
completările ulterioare, în sensul revizuirii cadrului MUN şi JUR
- Procedură de urgenţă: da
normativ în materie.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern

TDR:
12.11.2015

TDR:
10.12.2015

- Cameră decizională: CD

26

27

PLx
100/2009
L
694/2008

PLx
445/2010
L
229/2010

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
privind protecţia consumatorului. (poz. I-b-39)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea unui număr de
cinci
acte
normative
din
domeniul
protecţiei
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999
privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de
consum şi garanţii conexe.

S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

TDR:
12.03.2009

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-36)
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 JUR
- Cameră decizională: CD
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pt. raport comun
pietre preţioase.

7

Nr.
crt

28

Nr. înreg.

PLx
398/2013
L
300/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

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

29

PLx
190/2014
L
6/2014

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - Retrimisă
pe data de
03.02.2016
IND, AGRI şi
MED
pt. raport
suplimentar

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reabilitarea structurilor de primire turistică situate
Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice, a S - Adoptat pe
07.04.2014
naţional. (poz. I-b-23)
obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare ambiental- Caracter: ordinar
arhitecturală a construcţiilor, precum şi de amenajare a CD - IND
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
terenului aferent acestor imobile.

TDR:
23.02.2016

TDR:
30.04.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

30

31

PLx
17/2016

Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale.
(poz. I-b-2)

L
627/2015

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

PLx
18/2016

Proiect de Lege privind achiziţiile publice.
(poz. I-b-1)

L
628/2015

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

Reglementarea achiziţiilor sectoriale în România,
intervenţiile legislative fiind argumentate în Expunerea de
motive prin asigurarea „transpunerii prevederilor
obligatorii ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi
serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr.L94/243 din 28 martie 2014.”
Crearea cadrului legal privind achiziţiile publice din
România, urmărind transpunerea parţială a Directivei
2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare
a Directivei 2004/18/CE.

8

S - Adoptat pe
09.02.2016

TDR:

CD - IND şi
21.03.2016
JUR
pt. raport comun
S - Adoptat pe
09.02.2016

CD - IND şi
TDR:
JUR
21.03.2016
pt. raport comun

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
19/2016

32

L
629/2015

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor
de concediune şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor. (poz. I-b-3)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

33

34

PLx
20/2016

Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii. (poz. I-b-3)

L
630/2015

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

PLx
239/2014
L
192/2014

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

Obiectul de reglementare
Reglementarea unui sistem de remedii şi căi de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de achiziţie sectorială şi a contractelor de
concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestatţiilor, în
vederea transpunerii prevederilor Directivei 89/665/CEE a
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind
aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de
atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a
contractelor publice de lucrări, precum şi ale Directivei
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind
coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor
administrative referitoare la aplicarea normelor
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale
entităţilor care desfoşoară activităţi în sectoarele apei,
energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor.
Crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire a
contractelor de concesiune de lucrări şi contractelor de
concesiune de servicii de către autorităţile contractante şi
entităţile contractante, urmărind transpunerea parţială a
Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea
contractelor de concesiune, pe coordonatele necesităţii
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

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.

9

Stadiul

S - Adoptat pe
09.02.2016

Observaţii

TDR:
21.03.2016

CD - IND şi
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
09.02.2016

CD - IND şi
JUR
pt. raport comun

TDR:
21.03.2016

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

35

36

Nr. înreg.
PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
761/2015
L
543/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele S - Adoptat pe
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 05.02.2015
(poz. I-b-42)
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 comunităţilor JUR
- Iniţiator: Guvern
pt.raport
locale.
- Cameră decizională: CD
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. I-b-27)
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

Observaţii

TDR:
16.02.2015

TDR:
12.10.2015

- Cameră decizională: CD

37

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. I-b-38)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
- Caracter: ordinar
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. JUR
pt.raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
2006.2004 şi a Directivei 2009/22/CE.

TDR:
12.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

38

PLx
643/2015
L
506/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru
facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii
referitoare la încălcările normelor de circulaţie care
afectează siguranţă rutieră şi pentru facilitarea
executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări.
(poz. I-b-20)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
162/2014

39

L
21/2014

Modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 privind unele
măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de
informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie
care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea S - Adoptat pe
executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, având în 06.10.2015
vedere necesitatea transpunerii dispoziţiilor Directivei(UE) CD - TRSP şi
2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 JUR
martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de pt. raport
informaţii privind încălcarea normelor de circulaţie care
afectează siguranţa rutieră, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr.5/2014.

TDR:
15.10.2015

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-29)
CD - AGRI şi
TDR:
modificările
ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
- Procedură de urgenţă: da
17.04.2014
JUR
normativ în materie002E
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD

10

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
211/2015

40

L
628/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind completarea art.39 din
Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei S - Adoptat pe
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 04.03.2015
TDR:
nr.407/2006. (poz. I-b-48)
completările ulterioare, în vederea creării cadrului CD - AGRI şi
26.03.2015
- Caracter: ordinar
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor sportive MED
- Procedură de urgenţă: nu
avizate de federaţiile naţionale de resort.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

41

PLx
832/2015
L
570/2015

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din
S - Adoptat pe
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 04.03.2015
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi
TDR:
nr.407/2006. (poz. I-b-48)
CD - AGRI şi
26.03.2015
completările
ulterioare,
în
vederea
creării
cadrului
- Caracter: ordinar
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor sportive MED
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport comun
avizate de federaţiile naţionale de resort.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

42

PLx
717/2015
L
405/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind Înfiinţarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea atribuţiilor, S - Adoptat pe
activităţii, a posturilor şi a personalului de la Comisariatele 20.10.2015
înfiinţarea Gărzilor forestiere. (poz. I-b-28)
TDR:
de
Regim Silvic şi Cinegetic, care se desfiinţează în scopul CD - AGRI şi
- Caracter: ordinar
12.11.2015
îmbunătăţirii
activităţii
de
monitorizare,
implementare
şi
MUN
- Procedură de urgenţă: da
control
în
domeniul
silviculturii.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD

43

44

PLx
746/2015
L
438/2015

PLx
318/2014
L
313/2014

Propunere
legislativă
privind
înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi
consultanţă agricolă. (poz. I-b-45)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice,
agrochimie şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin
preluarea activităţii Direcţiilor pentru agricultură judeţene
şi a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru studii
pedologice şi agrochimie, patrimoniului şi personalului
Caselor Agronomului, care se defiinţează.

S - Respins pe
21.10.2015

CD - AGRI
pt. raport

TDR:
24.11.2015

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

11

Nr.
crt

45

46

47

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
825/2015
L
169/2015

PLx
60/2015
L
584/2014

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, în vederea transpunerii unor
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului. (poz. I-b-26)
- Caracter: organic
- 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.
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a
opt acte normative, intervenţiile legislative fiind
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „ La
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis
României o solicitare de informaţii cu privire la
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU
Pilot 5642/13/JUST).

Stadiul

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

12

TDR:
18.06.2015

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED şi
JUR
pt. raport comun

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

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

TDR:
10.12.2015

TDR:
05.03.2015

Nr.
crt

48

49

50

Nr. înreg.

PLx
728/2015
L
383/2015

PLx
824/2015
L
395/2015

PLx
627/2015
L
397/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37
alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale
nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11
alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003
privind serviciile sociale. (poz. I-b-51)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.200/2004
privind
recunoaşterea
diplomelor
şi
calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din
România. (poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei. (poz. I-b-34)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea art.37 alin (3) lit.e), din Legea asistenţei
sociale nr.292/2011, precum şi abrogarea art.11 alin.( 5)
din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile
sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea creării cadrului juridic necesar extinderii, pentru
toţi operatorii economici cu scop lucrativ, a dreptului de a
fi recunoscuţi ca furnizori de servicii sociale, cu execpţia
anumitor servicii cum ar fi: servicii de prevenire a separării
copilului de familie, centre de primire în regim de urgenţă a
victimelor violenţei în familie, servicii sociale destinate
agresorilor, centre
pentru servcii de informare şi
sensibilizare a populaţiei, şi altele asemenea.
Modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 în vederea
transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie
2013 de modificarea a Directivei 2005/36/CE priivind
recunoaşterea
calificărilor
profesionale
şi
a
Regulamentului(UE) nr.1024/2012 privind cooperarea
administrativă prin intermediul Sistemului de informare a
pieţei interne („Regulamentul IMI”) referitoare la :
criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale în
baza sistemului general de recunoaştere, acordarea
accesului parţial la exercitarea unei profesii, recunoaşterea
stagiilor profesionale efectuate în străinătate, prestarea
temporară de servicii în cadrul unei profesii reglementate.

Înfiinţarea
Institutului
Naţional
de
Cercetare
„Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică,
în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului
Naţionale de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie
şi Imunologie „Cantacuzino”, care se desfiinţează.
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Stadiul

S - Adoptat pe
20.10.2015

CD - MUN
pt. raport

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MUN şi
INV
pt. raport comun

S - Adoptat pe
28.09.2015

CD - SĂN şi
INV
pt. raport comun

Observaţii

TDR:
17.11.2015

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.10.2015

Nr.
crt

51

Nr. înreg.

PLx
839/2015
L
393/2015

Titlul proiectului de lege

52

53

L
2992013

PLx
96/2014
L
658/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-b-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

54

L
116/2014

Observaţii

TDR:
17.12.2015

vederea certificării şi după data de 31 decembrie 2015.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare, taxele judiciare de timbru, în Nota de
fundamentare arătându-se că modificările cadrului legal de
desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de
procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor instituţii
adoptate prin Codul civil impune revizuirea urgentă a
legislaţiei în materia taxelor judiciare de timbru, care
trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului
civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru
asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii,
pregatirea personalului din sistemul justiţiei etc.

S - Adoptat
21.10.2013

CD - JUR
pt. raport

pe
TDR:
05.11.2013

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în S - Adoptat pe
(poz. I-b-19)
scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a 24.02.2014
- Caracter: ordinar
Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi CD - JUR
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele pt. raport
17.03.2014
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
140/2014

Stadiul

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea S - Adoptat pe
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 18.11.2015
tehnologică. (poz. I-b-35)
Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările CD - INV
- Caracter: ordinar
ulterioare,
în scopul derulării proceselor de evaluare în pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
394/2013

Obiectul de reglementare

judiciare între statele membre.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării S - Adoptat pe
25.03.2014
pentru implementarea altor acte normative.
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
TDR:
CD
- JUR
pentru implementarea altor acte normative.
(poz. I-b-10)
10.04.2014
pt.
raport
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Nr.
crt

55

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
142/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile
necesare pentru funcţionarea comisiilor de
evaluare din penitenciare, din centrele de
reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare
preventive, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
în vederea bunei functionari a instanţelor pe durata
desfăşurării activităţii acestor comisii. (poz. I-b-11)

Instituirea unei proceduri speciale, cu caracter urgent şi
derogatoriu de la dreptul comun, aplicabilă persoanelor
aflate în executarea unor pedepse privative de libertate şi
faţă de care s-ar putea impune, ca urmare a aplicării legii
penale mai favorabile, fie modificarea pedepselor stabilite
prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie punerea în
libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noii legi.

L
20/2014

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

56

PLx
315/2014
L
217/2014

57

58

L
158/2014

PLx
267/2015
L
752/2014

S - Adoptat
25.03.2014

Observaţii

pe

CD - JUR
pt. raport

TDR:
10.04.2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu S - Respinsă pe
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 03.06.2014
proprietate publică. (poz. I-b-15)
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul CD - JUR
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
04.09.2014
bunurilor
din
domeniul
public,
şi
anume
data
de
31
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
391/2014

Stadiul

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală, precum şi pentru completarea Legii
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal. (poz. I-b-8)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

decembrie 2015.

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea şi
completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare, iar pe de altă parte, completarea Legii
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009
privind Codul penal, cu modificările ulterioare.

S - Adoptat
01.09.2014

CD - JUR
pt. raport

pe
TDR:
11.09.2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind S - Adoptat pe
Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în 18.03.2015
privind Codul de procedură penală. (poz. I-b-9)
sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse controlul CD - JUR
TDR:
- Caracter: organic
judiciar
pe
cauţiune.
07.04.2015
pt.
raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Nr.
crt

59

Nr. înreg.

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
665/2015

60

61

62

L
398/2015

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-7)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală. (poz. I-b-12)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind unele măsuri vizând
republicarea actelor normative. (poz. I-b-32)
- 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. I-b-13)
- 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 şi completarea Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul stabilirii termenelor pentru care poate
fi dispusă măsura arestului la domiciliu pe durata
procedurii în camera preliminară sau judecării în primă
instanţă, precum şi durata maximă a acestei măsuri.
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 I, 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

Observaţii

pe

CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat
13.10.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
03.06.2015

pe
TDR:
29.10.2015

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

Nr.
crt

63

Nr. înreg.

PLx
887/2015
L
584/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele
măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii
economici din industria de apărare şi pentru Stabilirea unor măsuri pentru realizarea de investiţii la S - Adoptat pe
modificarea şi completarea unor acte normative. operatorii economici din industria de apărare, precum şi 14.12.2015
CD - APAR
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(poz. I-b-18)
pt. raport
- Caracter: ordinar

Observaţii

TDR:
04.020.2016

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

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

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
9/2013

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.92/2012 privind luarea
unor măsuri în domeniul învăţământului şi
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2013. (poz. I-a-14)

L
55/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD - Adoptat pe
05.03.2013
S - Înv
pt. raport

Observaţii

TDR:
21.05.2013

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

2

PLx
1/2015
L
109/2015

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-12)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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.
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CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

TDR:
24.03.2015

Nr.
crt

3

Nr. înreg.

PLx
595/2015
L
617/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri
necesare pentru aplicarea unor regulamente
comunitare de la data aderării României la
Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici
şi a activităţii notariale nr.36/1995.
(poz. I-a-1)

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptat pe
11.11.2015
S - Retrimis pe
01.02.2016
la Înv
pt. raport suplimentar

TDR:

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

4

5

6

PLx
626/2015
L
667/2015

PLx
652/2015
L
633/2015

PLx
795/2015
L
27/2016

Proiect de Lege privind instituirea unui
mecanism de prevenire a conflictului de
interese în procedura de atribuire a contractelor Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în
de achiziţie publică.(poz. I-a-9)
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de

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

atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului
Europei privind prevenirea şi combaterea
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei
domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011.
(poz. I-a-4)

CD - Adoptat pe
09.12.2015
S - Retrimis pe
29.02.2016
la EC şi JUR
pt. raport suplimentar

CD - Adoptată pe
18.11.2015
S - Adoptată pe
29.02.2016

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

Lege pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Emiratelor
Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai
2015. (poz. I-a-6)

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe
23.02.2016

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

La SG din data
de 02.03.2016

La promulgare
din data de
01.03.2016

Nr.
crt

7

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
855/2015

Lege privind ratificarea Convenţiei dintre
România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit, semnat la
Oslo la 27 aprilie 2015. (poz. I-a-8)

L
30/2016

PLx
857/2015

8

L
29/2016

Lege privind ratificarea Convenţiei între
România şi Republica Italiană pentru evitarea
dublei impuneri cu privire la impozitele pe
venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a
Protocolului adiţional la convenţie, semnate la
Riga, la 25 aprilie 2015. (poz. I-a-7)

9

10

L
28/2016

PLx
641/2015
L
364/2015

Lege privind ratificarea Convenţiei între
România şi Republica Bulgaria pentru evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit, semnată la
Craiova, la 24 aprilie 2015.
(poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Stadiul

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe

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

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

PLx
859/2015

Obiectul de reglementare

23.02.2016

Ratificarea de către Parlamentului României Convenţiei
între România şi Republica Italiană pentru evitarea
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi
prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la
convenţie, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015.

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe

Ratificarea de către Parlamentului României Convenţiei
între România şi Republica Bulgaria pentru dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie
2015.

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe

23.02.2016

23.02.2016

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi
Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare
completarea unor acte normative din domeniul asigurării independenţei organismului naţional de S - Adoptată pe
05.10.2015
feroviar. (poz. I-b-33)
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă,
CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar
24.02.2016
- Procedură de urgenţă: nu
Român.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Observaţii

La promulgare
din data de
01.03.2016

La promulgare
din data de
01.03.2016

La promulgare
din data de
01.03.2016

Nr.
crt

11

12

Nr. înreg.

PLx
822/2015
L
560/2015

PLx
691/2015
L
364/2015

PLx
863/2015

13

14

L
561/2015

PLx
202/2015
L
664/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru compensarea
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic
de secetă severă în perioada aprilie-septembrie
2015. (poz. I-a-43)

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru pagubele
cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în
perioada aprilie-septembrie 2015, în scopul acordării de
compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în
vedere perioada scurtă de timp rămasă pentru
desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu
încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi
necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea
respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de
producţii agricole eficiente.
Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei
consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a modificării şi completării Legii nr.363/2007
privind
combaterea
practicilor
incorecte
ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind
protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare stabilirea unor masuri financiar fiscale şi
modificarea şi completarea unor acte normative,
intervenţiile legislative fiind argumentate în Nota de
fundamentare prin faptul că „fragmentarea finanţării pe
ani prin eşalonarea creditelor bugetare sau finanţarea
insuficientă faţă de nevoia sau capacitatea de lucru
efectivă în cazul unor investiţii în infrastructura tehnicoedilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor
de realizare a unor obiective de investiţii datorită
operaţiilor tehnologice
suplimentare necesar a fi
executate în cazul întreruperii unor procese tehnologice
aflate în derulare datorită sistării finanţării prin
limitarea creditelor bugetare din care se pot realiza
efectiv transferuri”.

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.37/2015 pentru modificarea unor acte
normative
din
domeniul
protecţiei
consumatorilor. (poz. I-a-37)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor
măsuri financiare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-b-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

S - Adoptată pe
18.11.2015

CD - Adoptată pe
24.02.2016

S - Adoptată pe
05.10.2015

CD - Adoptată pe
02.03.2016

S - Adoptată pe
03.12.2015

CD - Adoptată pe
02.03.2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi
Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu S - Respins pe
06.03.2015
fondului cinegetic nr.407/2006. (poz. I-b-48)
modificările şi completările ulterioare, în vederea
CD - Respins pe
- Caracter: ordinar
creării cadrului normativ necesar pentru acordarea de
- Procedură de urgenţă: nu
despăgubiri fermierilor ale căror culturi agricole sunt 02.03.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

distruse de fauna cinegetică.
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Observaţii

Respins
definitiv

Nr.
crt

15

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
552/2015

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006. (poz. I-b-48)

Modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006, în sensul că producerea,
procurarea, deţinerea, comercializarea şi utilizarea
capcanelor,
arcurilor,
precum
şi
deţinerea,
comercializarea, utilizarea şi reproducerea păsărilor de
pradă şi a câinilor de vânătoare să se facă cu
respectarea reglementărilor administratorului fondului
de vânătoare.

L
267/2015

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

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

L
665/2015

Stadiul
S - Respins pe
29.06.2015

CD - Respins pe
02.03.2015

Observaţii

Respins
definitiv

(primă Cameră)

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
(poz. I-a-3)

Stadiul

S - BUG
pt. raport

CD -

Observaţii

TDR:
01.03.2016

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

2

L
13/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
(poz. I-a-10)

S - MUN şi ÎNV
pt.raport

CD -

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

3

L
14/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.372/2005 privind
performanţa energetică a clădirilor.
(poz. I-a-11)

S - Adoptat pe
02.03.2016

CD -

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

21

TDR:
01.03.2016

Trimis la
Camera
Deputaţilor
pentru dezbatere

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

L
19/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.64/2015 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al
art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil. (poz. I-a-2)

Stadiul

S - ECON

CD -

Observaţii

Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil cu
amendamente

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

5

L
20/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.65/2015 pentru
completarea art.29 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.
(poz. I-a-13)

S - MUN
pt. raport

CD -

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

6

L
51/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea
Legii
cooperaţiei
agricole
nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri de aplicare a acesteia.
(poz. I-a-15)

S - AGRI
pt.raport

CD -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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TDR:
01.03.2016

TDR:
08.03.2016

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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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(în perioada 29 februarie - 4 martie 2016)
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 27 avize.
Cele 20 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

13
7

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

0
3
17

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 499 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 68 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 50 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2016.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2553 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015

În anul
2016



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

798

108



rapoarte suplimentare

134

107

95

19



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

1

771

725

929

128

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 29 februarie - 4 martie 2016
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.810/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului
financiar naţional

Guvern
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(108/R din 03.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

09.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(95/R din 29.02.2016)

09.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(95/RS din 02.03.2016)

22.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(604/RS din
03.03.2016)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.37/2015

Plx.37/2015

PLx.192/2014

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014
Guvern
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
adoptat de
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun
Senat
cu comisiile pentru transporturi şi juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014
Guvern
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
adoptat de
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun
Senat
cu comisiile pentru transporturi şi juridică
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2011 privind transporturile rutiere – raport comun cu comisia
pentru transporturi

4 parlam.
adoptat de
Senat

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.37/2015

Plx.37/2015

PLx.841/2015

PLx.192/2014

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

03.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(95/R din 29.02.2016)

Guvern
adoptat de
Senat

03.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(95/RS din 02.03.2016)

39 parlam.
adoptat de
Senat

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(107/R din 03.03.2016)

4 parlam.
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(604/RS din
03.03.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului
asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii
viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei
de vin

9 parlam.
respinsă
de Senat

23.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(391/RS din
02.03.2016)

Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru mediu şi
administra ie

4 parlam.
adoptat de
Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(103/R din 02.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol – raport comun cu
comisia pentru administraţie

15 parlam
adoptat de
Senat

16.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(104/R din 02.03.2016)

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun
cu comisiile pentru industrii şi juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun
cu comisiile pentru industrii şi juridică
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru
completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România –
raport comun cu comisia pentru muncă
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2011 privind transporturile rutiere – raport comun cu comisia
pentru industrii

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.281/2010

PLx.867/2015

PLx.99/2015

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.140/2015

PLx.641/2013

PLx.867/2015

PLx.99/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic
– raport comun cu comisia juridică

1 parlam.
respinsă
de Senat

23.02.2016

Raport de respingere
(99/R din 01.03.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate 18 parlam.
şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de respinsă
stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat de Senat
şi private cu program normal de 4 ore

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(102/R din 02.03.2016)

Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru mediu şi agricultură

4 parlam.
adoptat de
Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(103/R din 02.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol – raport comun cu
comisia pentru agricultură

15 parlam
adoptat de
Senat

08.12.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(104/R din 02.03.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru agricultură şi
administraţie

4 parlam.
adoptat de
Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(103/R din 02.03.2016)

Proiect de Lege privind achiziţiile publice verzi – raport comun cu
comisia juridică

4 parlam.
adoptat de
Senat

23.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(637/RS din
02.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.867/2015

PLx.463/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

2

3

4

5

6

7

Plx.167/2015

PLx.685/2015

Plx.657/2015

PLx.661/2015

PLx.633/2015

PLx.320/2015

PLx.841/2015

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă

11 parlam.
respinsă
de Senat

23.02.2016

Raport de respingere
(245/RS din
29.02.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Guvern
adoptat de
Senat

23.02.2016

Raport de adoptare
(96/R din 29.02.2016)

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

10 parlam.
respinsă
de Senat

23.02.2016

Raport de respingere
(97/R din 29.02.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2015
pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind
stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri
comunitare

Guvern
adoptat de
Senat

23.02.2016

Raport de adoptare
(98/R din 29.02.2016)

Proiect de Lege privind conflictele de muncă – raport comun cu
comisia juridică

10 parlam.
adoptat de
Senat

23.02.2016

Raport de respingere
(101/R din 2.03.2016)

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(385/RS din
03.03.2016)

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(107/R din 03.03.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

09.02.2016

Raport de adoptare a
cererii de
reexaminare
(100/R din 01.03.2016)

Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite
32 parlam.
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada
adoptat de
octombrie 2008-13 mai 2011 – raport comun cu comisia pentru
Senat
învăţământ
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru
39 parlam.
completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului
adoptat de
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România –
Senat
raport comun cu comisia pentru transporturi

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx.450/2015
/2016

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi
pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului – raport
comun cu comisia pentru cultură

Iniţiator
1 parlam.

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.2/2016

PLx.320/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011(actualizată)

1 parlam.

01.03.2016

Raport de respingere
(105/R din 2.03.2016)

24.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(385/RS din
03.03.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

1 parlam.

16.02.2016

Raport de adoptare a
cererii de
reexaminare
(100/R din 01.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014
Guvern
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
adoptat de
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun
Senat
cu comisiile pentru industrii şi pentru transporturi

09.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(95/R din 29.02.2016)

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

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx.450/2015
/2016

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi
pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului – raport
comun cu comisia pentru sănătate

Iniţiator

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.37/2015

Denumirea proiectului

Plx.140/2015

Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic
– raport comun cu comisia pentru administraţie

1 parlam.
respinsă
de Senat

09.02.2016

Raport de respingere
(99/R din 01.03.2016)

PLx.633/2015

Proiect de Lege privind conflictele de muncă – raport comun cu
comisia pentru muncă

10 parlam.
adoptat de
Senat

17.11.2015

Raport de respingere
(101/R din 2.03.2016)

4

5

6

Plx.37/2015

PLx.463/2015

PLx.467/2012
/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014
Guvern
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
adoptat de
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun
Senat
cu comisiile pentru industrii şi pentru transporturi

09.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(95/RS din 02.03.2016)

Proiect de Lege privind achiziţiile publice verzi – raport comun cu
comisia pentru mediu

4 parlam.
adoptat de
Senat

08.12.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(637/RS din
02.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea art.253 din Codul penal

30 parlam.
respins de
Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(106/R din 03.03.2016)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Interpelări

Adresată: domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
De către: deputat Popa Octavian Marius
Obiectul interpelării: Taxele plătite de furnizori retailerilor
Stimate Domnule Ministru,
Cum bine se cunoaşte, taxele cerute de retaileri furnizorilor sunt mari şi variate: taxă de raft, taxă de revistă,
taxă de aniversare etc. Acest lucru reprezintă un impediment important pentru foarte mulţi furnizori români.
În contextul în care aţi declarat că sunteţi de acord ca produsele româneşti să fie prezente în proporţie de 51%
pe rafturile supermarketurilor, vă întreb, domnule ministru, ce veţi intenţiona să întreprindeţi pentru a remedia
această situaţie.
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Patriciu Achimaș-Cadariu, ministrul Sănătății
domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind desființarea cabinetelor stomatologice din școli
Stimați Miniștri,
Conform ultimelor date prezente la nivel național, se observă că, în România, se închid aproximativ 4 cabinete
stomatologice pe an, în şcoli. Aceste cabinete sunt singurele care pot oferi consultaţii şi tratamente gratuite copiilor.
Ordinul nr.653 din 25 septembrie 2001, art. 1, al. 1 stipulează faptul că „asistenţa medicală şi stomatologică a
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură în cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de
învăţământ superior, înfiinţate ca urmare a reorganizării dispensarelor medicale din aceste unităţi, integrate în
structura spitalelor teritoriale şi finanţate de la bugetul de stat”. Dacă rata de dispariţie a cabinetelor stomatologice
din şcoli va continua în același ritm sau se va intensifica în următorii ani, copiii vor fi nevoiţi să apeleze la serviciile
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medicilor stomatologi privaţi care nu oferă întotdeauna cele mai accesibile tarife pentru tratamentele dentare. În alte
cazuri, din lipsa banilor necesari pentru astfel de tratamente, problemele de ordin stomatologic se vor putea agrava
treptat prin neprezentarea la medic. Există doar 431 de cabinete stomatologice şcolare la un număr impresionant de
circa 3 milioane de elevi. Conform statisticilor, aproximativ 11% dintre români nu ajung la stomatolog nici măcar o
dată pe parcursul vieţii. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât 80% dintre locuitorii din mediul rural prezintă afecţiuni
dentare. Astfel, intervenţia autorităţilor abilitate ar trebui să fie imediată, pentru a putea reduce acest deficit de natură
medicală.
Vă adresez, așadar, următoarele întrebări:
1.
Care este strategia ministerelor pentru rezolvarea problemei dispariției cabinetelor stomatologice din școli?
2.
Cine este responsabil pentru limitarea accesului copiilor la beneficiile medicale stomatologice din școli?
3.
Care este planul de relansare a sistemului medical gratuit din școli și reducerea problemelor de ordin
stomatologic la nivelul populației românești din mediul rural și urban?
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
Adresată: domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind incompatibilitatea directorilor și a directorilor adjuncți de școli cu
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic
Stimate Domnule Ministru,
Conform LEN 1/2011, art. 257 al. 4, „directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui
partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional”. Cu toate acestea, articolul din Legea Educaţiei Naţionale pare să
fie ignorat de mulţi dintre directorii de şcoli. Legea trebuie respectată, iar orice încercare de încălcare a acesteia prin
incompatibilitate, trebuie să comporte consecinţele. Directorii, sau directorii adjuncţi din şcoli trebuie să aleagă între
funcţia pe care o deţin în învăţământ şi funcţia de conducere politică, astfel încât aceştia să nu se afle în situaţii de
incompatibilitate.
Vă adresez, așadar, următoarele întrebări:
1.
Care este numărul de directori care se află în incompatibilitate conform LEN 1/2011, art. 257 al.4, la nivel
național?
2.
Ce măsuri va lua Ministerul Educației Naționale în cazul acestor cadre didactice cu funcții de conducere?
3.
Cine este responsabil pentru lipsa de verificări în sprijinul respectării textului Legii Educației Naționale și
care este strategia autorităților în acest sens, pe termen scurt și mediu?
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind construcția autostrăzii Pitești-Sibiu
Stimate Domnule Ministru,
Drumurile şi autostrăzile au reprezentat dintotdeauna o provocare pentru autorităţile din România. Multe
proiecte de construcţie de autostrăzi au fost demarate în ultimii ani în România, însă prea puţine au fost finalizate,
majoritatea depăşind termenele şi costurile stabilite iniţial. Din această cauză, autorităţile române au pierdut
numeroase finanţări UE şi au fost obligate să continue construcţiile din bani de la bugetul de stat. Drumurile sigure şi
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moderne reduc masiv accidentele rutiere. În 2015 Comisia Europeană clasează România, într-un raport, pe locul doi
la numărul de accidente rutiere cu o rată de 91 de persoane decedate la 1 milion de locuitori.
De curând a fost votat noul termen pentru finalizarea completă a autostrăzii Piteşti-Sibiu, acesta fiind estimat la
2021. Termenul de construcţie a fost redus cu 2 ani, fapt ce nu poate decât să ne bucure şi să ne facă să ne sporim
încrederea în startegia Ministerului Transporturilor. Cu toate acestea, mulţi dintre noi tindem să ne păstrăm şi
anumite rezerve cu privire la termenele anunţate pentru finalizarea acestor tipuri de construcţii.
Vă adresez, așadar, următoarele întrebări:
1.
Care sunt etapele de construcție ale autostrăzii Pitești-Sibiu?
2.
Care este suma alocată pentru finalizarea construcției integrale?
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
Adresată : domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia Gării din Sibiu
Stimate Domnule Ministru,
Vă menţionez faptul că în Gara din Sibiu, de patru luni de zile, se derulează lucrări de refacere a pasajului
subteran fără a fi oferite căi alternative sigure pentru pasagerii care tranzitează gara. Zilinc, sute de pasageri sunt
nevoiţi să traverseze calea ferată cu bagaje şi copii în braţe. Singurul traseu pus la dispoziție de către administrație
este cel mai nesigur și cel mai dificil de parcurs.
Vă rog din suflet să nu aşteptăm să se întâmple o nenorocire în această gară şi să dispuneţi rezolvarea cu
celeritate a situaţie din această gară.
Vă solicit să trimiteţi Corpul de Control pentru a face verificările necesare şi să solicite conducerii CFR să
ofere condiţii sigure pentru pasagerii care tranzitează gara din Sibiu atât timp cât se vor mai desfăşura lucrările de
reabilitare a pasajului subteran.
***

 Întrebări

Adresată domnului Andrei Butaru, Președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor
Măsurile preconizate de ANSVSA pentru întărirea controalelor sanitar- veterinare la alimente
Domnule Președinte,
Începutul de an a fost marcat de evoluția bolilor generate de bacteria E-coli care a dus, din nefericire, și la
decesul a trei bebeluși. Pe lângă focarul din județul Argeș, îmbolnăviri cu evoluții extreme s-au înregistrat și în alte
județe. Una dintre principalele posibile surse de îmbolnăvire o reprezintă produsele alimentare, cele lactate în special,
după cum susțin specialiștii în domeniu.
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În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi ce măsuri intenționează să promoveze instituția pe care o
conduceți, pe lângă cele stabilite legal în prezent, pentru a diminua cât mai mult riscul de îmbolnăvire a populației
din cauza alimentelor infestate.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Măsuri privind majorarea alocaţiei de hrană pentru pacienţii din spitale
Stimate Domnule Ministru,
Alocaţiile de hrană pentru bolnavii internaţi în spitalele publice din România sunt reglementate prin H.G. 429
din 16 aprilie 2008. Conform respectivului act normativ, unui bolnav adult îi este repartizată o raţie zilnică în valoare
de maxim 7 Ron, în condiţiile în care aceste costuri de multe ori acoperă nu doar valoarea alimentelor, ci şi plata
firmelor de catering, acolo unde unităţile medicale nu dispun de cantină proprie.
În anul 2014, ministrul sănătăţii de la acea vreme, anunţa că nivelul alocaţiilor de hrană va fi actualizat cu
indicele preţurilor de consum la mărfuri alimentare, în perioada mai 2008 -septembrie 2014, precum şi creşterea cu
5% a cotei TVA, dar nu s-a întamplat nimic cu acest demers, alocaţiile rămânând şi în 2016 la nivelul anului 2008.
Doresc să îmi comunicaţi care este motivul pentru care acest demers a fost abandonat în perioada 2014-2015
şi care sunt măsurile pe care Ministerul Sănătăţii le are în vedere pentru a reactualiza cuantumul alocaţiei de hrană
pentru pacienţi.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Anton Doboș
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Clarificări privind avizul CFR
Stimate Domnule Ministru,
Prin răspunsul nr. 47807 din 07.01.2016, mi-aţi comunicat faptul că „benzinăria din vecinătatea Gării
Nicolina din Municipiul Iaşi are autorizaţie de construire emisă de către Primăria Municipiului Iaşi, dar nu a obţinut
avizul CFR de la C.N.C.F „CFR” S.A. întrucât documentaţia transmisă nu este completă.”
Doresc pe această cale să îmi reactualizaţi situaţia cu privire la avizul CFR pe care benzinăria din vecinătatea
Gării Nicolina trebuia să îl obţină. Totodată vă rog să îmi comunicaţi dacă benzinăria îşi putea desfăşura activitatea în
lipsa acestui aviz.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Anton Doboș
***
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Adresată doamnei Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 38 din 2014 privind perdelele forestiere de protecţie
Stimată doamnă Ministru,
Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecţie se estima că necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi
drumurilor naţionale este de 1.752,352 km.
Doresc să îmi comunicaţi care este stadiul de aplicare al ordonanţei, câţi km din necesarul estimat au fost
realizaţi, precum şi estimările ministerului dumneavoastră pentru finalizarea acestui obiectiv.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Anton Doboș
***
Adresată doamnei Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Efectele introducerii „Radarului Pădurilor” în Iași
Stimată doamna Ministru,
Vă rog să îmi comunicați care sunt efectele sistemului „Radarului Pădurilor” în județul Iași de la
introducerea acestuia și până acum: câte apeluri au fost, câte s-au dovedit a fi relatat transporturi ilegale și câte
intervenții au fost din partea autorităților: oprirea transportului, întocmirea de dosare penale sau alte măsuri.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Anton Doboș
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Clarificări privind situaţia bazinului olimpic din Iaşi
Stimate domnule Ministru,
La începutul anilor 1990, în Iaşi s-a demarat construirea unui bazin olimpic de înot, cu finanţare de la
Ministerul Educaţie. Deşi au fost alocaţi peste 1 milion de euro, în 2010 a fost oprită finanţarea, iar proiectul a rămas
neterminat, făcând imposibilă pregătirea sportivilor de specialitate.
În anul 2015 presa locală a anunţat că Universitatea Tehnică Gh. Asachi a început procesul de transfer al
bazinului către Primăria Iaşi întrucât instituţia „nu poate susţine financiar costurile de întreţinere a unui asemenea
obiectiv sportiv şi din cauza problemelor referitoare la actele de proprietate ale terenului pe care se află”.
Doresc să îmi comunicaţi care este stadiul actual al acestui proces de transfer de patrimoniu şi care sunt
condiţiile în care Primăria Iaşi a preluat acest obiectiv.
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Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Anton Doboș
***
Adresată doamnei Dragu Anca Dana, ministrul Finanţelor Publice
Alocaţia de hrană pentru pacienţii internaţi în spitalele de stat din România
Stimată doamnă Ministru,
Hotărârea Guvernului nr. 1916/2006 și Hotărârea Guvernului 429/2008, au stabilit nivelul alocațiilor de
hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și creșe. De atunci și până în prezent, adică de mai
bine de șapte ani, această alocație a rămas neschimbată, adică 7 lei pentru regimul comun. Sumele sunt mai mari
pentru alte afecţiuni ca diabet, hepatită, tubeculoză ş.a. dar sunt insuficente.
Alimentația unui pacient reprezintă o componentă importantă a actului medical, procesul de recuperare
necesitând o dietă adecvată, diversificată și cu un aport caloric suficient pentru îmbunătățirea stării de sănătate a
acestuia.
În aceste condiții, în care alocația de hrana pentru o persoană suferindă este cu mult mai mică decât cea a
unui deținut, care se presupune că are o stare de sănătate ce îi permite să suporte regimul penitenciar, aș dori să știu
în ce stadiu se află pe circuitul de avizare proiectul de Hotărâre de Guvern privind creșterea alocației de hrană pentru
bolnavii din spitalele publice elaborat de Ministerul Sănătății.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Grigore Crăciunescu
***
Adresată domnului Irimescu Achim, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferenta cererilor de
plata pentru motorină consumată în trimestrul III și IV al anului 2015
Stimate domnule Ministru,
Prin Hotărârea Guvernului nr.967 din 16 decembrie 2015 s-a majorat suma alocată pentru plata ajutorului de
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în anul 2015. Astfel, suma a crescut de la valoarea de
270.697,250 mii lei, la valoarea de 377.472,250 mii lei.
Cu toate acestea, deși plata către beneficiari a sumelor aferente trimestrului III al anului 2015 trebuia făcută
până la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, nici până la această dată producătorii agricoli nu au intrat în posesia
acestor bani. Ce să mai vorbim despre sumele aferente trimestrului IV ?
Aș dori să știu, domnule Ministru, de ce nu s-a efectuat până la această dată plata ajutorului de stat pentru
reducerea accizei la motorină, având în vedere că suma a fost suplimentată prin Hotărârea de Guvern de la mijlocul
lunii decembrie și când preconizați că agricultorii vor intra în posesia banilor. Vă reamintesc, că lucrările agricole se
efectuează de sute de ani, după un calendar ce nu poate fi programat în funcție de capriciile unor funcționari, fie ei și
tehnocrați.
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Solicit răspuns în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Grigore Crăciunescu
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Situaţia actuală a tronsonului de autostradă A3 (Comarnic-Braşov)
Domnule ministru,
Unul dintre proiecte de infrastructură mare cel mai puternic controversat din ultimii ani îl reprezintă fără
îndoială tronsonul de autostradă care ar fi trebuit să lege localităţile Comarnic şi Braşov. După ce în anul 2015
Guvernul României condus de Victor Ponta a eşuat în realizarea unui proiect de concesiune extrem de contestat, iar
în luna ianuarie 2016 procedurile de licitaţie pentru primul lot au fost anulate din cauza singurului ofertant (Spedition
UMB), în prezent, informaţiile furnizate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale plasează
acest proiect extrem de important între proiectele abandonate sine die. Având în vedere faptul că CNADNR dispune
în cursul anului 2016 de alocările bugetare necesare demarării lucrărilor de investiţii la acest tronson de autostradă,
vă rog să aduceţi, domnule Ministru, următoarele precizări:
când anticipaţi că vor fi demarate noi proceduri de achiziţie publică, în vederea atribuirii contractelor de
construire la primele loturi din tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov?
când anticipaţi că vor începe efectiv lucrările şi dacă pentru acest proiect au fost rezolvate toate problemele
tehnice, precum: avize de mediu, avize arheologice sau probleme privind eventuale despăgubiri, în scopul evitării
întârzierilor în realizarea lucrărilor?
vă rog să precizaţi în ce măsură sumele deja prevăzute în bugetul CNADNR pentru acest proiect sunt
corespunzătoare demarării licitaţiilor şi lucrărilor efective de construire?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Gheorghe Ialomiţianu
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Emitere norme metodologie lege economie socială
Stimată doamnă Ministru,
În luna iulie a acestui an s-a publicat în Monitorul Oficial nr 561/28 iul 2015, Legea nr 219/2015 privind
economia socială.
Conform prevederilor art.34 alin (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora
normele metodologice de aplicare, care se va aproba prin hotărâre a Guvernului. La începutul anului
2016 proiectul de HG cu privire la aceste norme a fost pus în dezbatere publică.
Totuși, în cadrul pachetului integrat pentru combaterea sărăciei ați prevăzut ca dată de
implementare și punere în aplicare a prevederilor legii privind economia socială trimestrul al III-lea al
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anului 2016.
Având în vedere gravitatea problemei, vă rog să-mi comunicați:
- cum se face că punem în aplicare o lege abia la un an de când Parlamentul o dă și Președintele o
promulgă?
- deși procedura de avizare și de elaborare este atât de greoie, datorită birocrației, de ce
executivul îngreunează totul?
- ce măsuri întreprindeți pentru ca aceste norme să fie date și să intre în vigoare mult mai repede?
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice
Redresarea învățământului din mediul rural
Domnule Ministru,
Multe școli din mediul rural din județul Maramureș nu mai funcționează, altele riscă să rămână fără elevi din
cauza scăderii populației școlare dar și din cauza plecării în afara granițelor a multor familii cu copii. Pe lăngă
aceste fenomene amintesc și exodul elevilor din mediu rural spre oraș, dar și părăsirea timpurie a școlii din cauza
sărăciei, lucruri care clasează România în topul țărilor membre state ale Uniunii Europene, la abandonul școlar.
De cele mai multe ori educația devine subiect de interes public doar în campaniile electorale, iar copii din mediul
rural sunt de fiecare nedreptățiți de niste drepturi garantate de Constituție. Toţi copiii din ţara noastră, au dreptul la
educaţie, indiferent de origine, etnie, religie sau posibilităţile materiale ale părinţilor. Abandonul şcolar este deja o
mare problemă a sistemului românesc de învăţământ, un fenomen foarte serios şi larg răspândit, ce trebuie să fie o
prioritate pentru toţi: oameni politici, societate civilă, profesori, părinţi, elevi.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica, dacă aveți în vedere
alocarea suplimentară de resurse de la bugetul de stat care să prevină abandonul școlar și care sunt proiectele
ministerului care să redreseze învățământul rural.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Mircea Man
***
Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Reducerea risipei de alimente din supermaketuri
Domnule Ministru,
Sărac, dar risipitor, anual, un român aruncă aproape 100kg de mâncare, dintre care 21% sunt produse de
panificaţie, 25% sunt mâncăruri gătite, iar restul sunt fructe şi legume.
Potrivit Eurostat, România se află pe locul 10 în topul ţărilor europene în ceea ce priveşte risipa de alimente.
O tragedie dacă ţinem cont de faptul că peste 500.000 de români trăiesc la limita sărăciei.
Victime sau nu ale marketingului, până în anul 2025, în toată Europa risipa de alimente trebuie redusă la
jumătate, motiv pentru care România trebuie să ia măsuri urgent.
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Nu numai consumatorii aruncă mâncare, supermaketurile fac acelaşi lucru. În Franţa, potrivit unui act
normativ, alimentele aflate în prag de expirare, vor fi donate organizaţiilor de caritate, transformate în hrană pentru
animale, compost sau surse de energie.
La prima vedere, această măsură pare a fi foarte bună dacă ţinem cont de faptul că, în ţara noastră, peste
18.000 de oameni merg în mod regulat la cantinele sociale.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica următoarele:
1. Dacă în România un demers ca cel produs in Franţa este fezabil.
2. Dacă între supermaketurile din ţara noastră şi instituţiile statului cu profil social se derulează deja
colaborări privind donarea alimentelor care se apropie de expirarea termenului de valabilitate, dar sunt încă bune
pentru consum.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Stoparea risipei de alimente
Domnule Ministru,
Sărac, dar risipitor, anual, un român aruncă aproape 100kg de mâncare, dintre care 21% sunt produse de
panificaţie, 25% sunt mâncăruri gătite, iar restul sunt fructe şi legume.
Potrivit Eurostat, România se află pe locul 10 în topul ţărilor europene în ceea ce priveşte risipa de alimente.
O tragedie dacă ţinem cont de faptul că peste 500.000 de români trăiesc la limita sărăciei.
Risipa de alimente poate fi redusă cu aproape 60% prin intermediul campaniilor de informare şi educare a
cetăţenilor. În anul 2014, Viorel Morărescu, director al Direcţiei de Industrie Alimentară din Ministerul Agriculturii
spunea că: „o să avem un ghid de bune practici care va fi popularizat în şcoli, licee, universităţi, radio, televiziune.
Va ajunge către producători, procesatori, consumatori, în aşa fel încât să avem, prin acest ghid şi prin acest program,
o perioadă de informare, de conştientizare şi, de ce nu, de educare a tuturor celor care contribuie la această risipă
alimentară.”
Victime sau nu ale marketingului, până în anul 2025, în toată Europa risipa alimentară trebuie redusă la
jumătate.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica dacă „ghidul de bune
practici” menţionat de domnul Morărescu s-a materializat sau urmează să se materializeze în următoarea perioadă sau
dacă se va lua o altfel de măsură în legătură cu problema risipei alimentare.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Închirierea spaţiilor disponibile proprietate publică a statului
Domnule Ministru,
Am fost sesizat cu situaţia dificilă în care se găseşte unitatea de învăţământ particular acreditată în baza
Ordinului de Ministru nr. 5618 din 10.10.2011 - Grădiniţa Albă ca Zăpada, care funcţionează într-un spaţiu al
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Clubului Copiilor din Năvodari şi care în prezent se află în situaţia de a întrerupe procesul instructiv-educativ,
existând riscul de a fi evacuată, deoarece nu au fost adoptate normele privind închirierea unor spaţii disponibile,
proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin instituţiile
publice din subordine.
În sensul elaborării normelor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa cât şi Palatul Copiilor au făcut
demersuri încă din 2014, anterior expirării perioadei de închiriere, la Direcţia de Patrimoniu şi Investiţii din cadrul
Ministerului Educaţiei, dar nici până în prezent acestea nu au fost elaborate şi adoptate deşi au fost date asigurări că
se doreşte continuarea închirierii spaţiului şi intrarea în legalitate, aşa cum reiese şi din răspunsul dat prin adresa
nr.57108/08.12.2015, prin care ISJ Constanţa, Palatul Copiilor Constanţa şi reprezentanţii Grădiniţei au fost
înştiinţaţi că la nivelul ministerului se află în lucru un proiect de hotărâre de Guvern care să asigure cadrul legal astfel
încât ministerul şi unităţile subordonate să poată închiria bunurile imobile, temporal disponibile, cu termen de
finalizare 15 ianuarie 2016.
Având în vedere cele menţionate vă întreb, Domnule Ministru, care sunt motivele pentru care nu a fost
elaborat proiectul de hotărâre de Guvern şi care este stadiul actual al acestuia, cunoscut fiind faptul că în cadrul altor
ministere, precum Ministerul Tineretului şi Sportului această problemă a fost rezolvată.
Ţinând cont de faptul că suntem în cursul anului şcolar şi de riscurile pe care le presupune o eventuală
evacuare în următoarea perioadă, precum imposibilitatea repartizării celor 80 de copii înscrişi în cadrul grădiniţei
Albă ca Zăpada din Năvodari, la alte unităţi de învăţământ, cunoscută fiind suprasolicitarea unităţilor şcolare, dar şi
pierderea acreditării Grădiniţei menţionate, vă întreb Domnule Ministru, care sunt măsurile pe care Ministerul pe care
îl conduceţi intenţionează a le adopta pentru a se permite finalizarea anului şcolar în bune condiţii, în cadrul
Grădiniţei?
Vă mulţumesc. Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Stadiul proiectului de lege privind salarizărea unitară
Doamna Ministru,
În prezent, sistemul de salarizaredin România a fost reglementat de peste 200 de acte normative, cu salarii
diferite pentru persoane cu aceleaşi funcţii, studii şi vechime, dar angajate în instituţii diferite. În plus, acesta este plin
de discrepanţe, salariaţii cu educaţie superioară şi atribuţii complexe având câştiguri similare celor fără studii. De
prea mulţi ani s-a acceptat o serie întreagă de standarde duble în tot ceea ce înseamnă munca la stat, răsplătind
ineficienţa şi remunerând lipsa de merit. Ceea ce nu este deloc corect pentru foarte mulți bugetari!
Pe lângă echitate şi o transparentă mai mare a retribuirii, salarizarea unică ar trebui să reprezinte o pârghie
de control asupra cheltuielilor publice şi a stabilităţii macroeconomice.
În acest context, vă rog, doamna ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica, dacă sindicatele şi
guvernul din care faceți parte au ajuns la un acord, dacă grupul de lucru constituit a elaborat acest proiect de lege
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul ca acest acesta să vină urgent în Parlament .
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Șcheau
***
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Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Schimbarea de urgență a prevederilor din Codul Muncii privind prevenția și stoparea muncii fără forme
legale , prin înăsprirea sancțiunilor
Doamna Ministru,
Munca „ la negru” continuă să domine economia românească, chiar dacă legea sancţionează acest flagel.
Deja amenzile usturătoare nu îi mai sperie pe angajatorii care continuă să încalce legea, iar săracia ii determină pe
angajaţi să accepte orice formă de angajare, chiar şi pentru un loc de muncă prost plătit.
In anul 2015 județul Arad , județ în care am fost ales deputat, s-a aflat pe un loc fruntaș la capitolul muncă
la negru, 73 de angajatori practicau munca fără forme legale, iar vina cred că aparține nu numai angajatorilor ci și
guvernanților, care nu dezvoltă mecanisme eficiente de combatere a muncii la negru și aici mă refer nu numai de
înăsprirea controalelor ci si la adoptarea de urgență a unor măsuri fiscale care să încurajeze scoaterea la suprafață a
economiei subterane.
Parlamentul Europeran a aprobat cu o largă majoritate o inițiativă legislativă a Uniunii Europene, care să
creeze o platformă europeană necesară să combată munca nedeclarată, platformă care nu se va interfera cu acțiunile
celorlalte state membre, așa că este posibil ca și la nivelul României să se ia în calcul schimbarea legislației.
In acest sens, vă rog doamna ministru să aveți amabilitatea să îmi comunicați, dacă la nivelul ministerului
există în lucru modificări la Codul Muncii care să fie mult mai dure cu angajatorul , în sensul în care acesta să fie
sancționat pentru fiecare angajat găsit fără forme legale.
Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Șcheau
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă , ministrul Tineretului și Sportului
Trecerea Sălii Polivalente din Arad de la MTS la Primăria Arad
Doamna Ministru,
Sala Polivalentă Victoria din municipiul Arad aparține ministerului pe care îl conduceți, această sală
găzduiește anual numeroase evenimente, dar are nevoie urgentă de reparații, îmbunătățiri interioare dar și o
reabilitare a fațadei.
In acest sens au început anumite reparații, reparații urgentate pentru ca evenimentul de la începutul lunii
martie, Cupa Davis dintre România și Slovenia să se poată desfășura în bune condiții. Stim că bugetul Direcției
Județene de Sport și Tineret nu este generos, știm că Ministerul Tineretului și Sportului nu are banii suficienti pentru
aceste lucrări , dar pentru viitor cred că se pot face demersuri pentru procedura de promovare a unui Proiect de
Hotărâre de Guvern , prin care această sală să treacă de la minister în proprietatea primăriei municipiului Arad.
Primăria Arad a solicitat în trecut acest lucru, dar fără nici un rezultat, mai ales că dispune de sumele
necesare și are posibilitatea să se implice în acest demers.
În acest context, vă rog, doamna ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica, dacă sunteți de acord să
ne sprijiniți în acest sens pentru ca primăria Arad să poată prelua această sală.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Șcheau
***
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Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Trecerea Canalului Mureșel de la Administrația Națională de Imbunătățiri Funciare la Primăria Arad
Domnule Ministru,
Canalul Mureșel aflat în grija exclusivă a Agenției Naționale de Imbunătățiri Funciare Arad , este cel mai
poluat afluent al râului Mureș, fiind folosit pentru deversarea apelor menajere din municipiul Arad, administrație
care nu s-a implicat în curațarea acestuia și nu a făcut prea multe investiții în acest sens. S-a cerut ajutorul si
guvernului precedent dar nu s-au alocat bani și intubarea canalului a ramas la stadiul de proiect, investițiile fiind
sistate în 2012.
Cei 12 km de canal pot fi trecuți în subordinea Primăriei Arad, care poate demara un proiect sau poate accesa
fonduri europene pentru modernizarea și amenajarea lui, iar în acest sens Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale poate să sprijine cetățenii din municipiul Arad, prin promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern care să
scoată de sub autoritatea ANIF acest controversat canal, singura instituție vinovată de mizeria pe care o poartă acest
canal.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica, dacă sunteți de acord să
ne sprijiniți în acest sens pentru ca primăria Arad să poată prelua aceast canal , sau poate faceți unele demersuri să
alocați la rectificarea bugetara banii necesari acestui proiect.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Șcheau
***

