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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 7 martie
Camera Deputaţilor a dezbătut şi adoptat, luni, 7 martie, 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 12/2016).
De asemenea, Camera Deputaţilor a luat act de scrisoarea Agenției Naționale de Integritate nr.16580/2015 cu
privire la încetarea de drept a mandatului de deputat al domnului Adăscăliței Constantin, ca urmare a stării sale de
incompatibilitate constatate prin Raportul de evaluare nr.30369/G/II/15.06.2012, al Agenției Naționale de Integritate,
rămas definitiv şi irevocabil la data de 23.03.2015, potrivit Deciziei nr.1315/23.03.2015 a Înaltei Curți de Casație şi
Justiție. Va fi întocmit un proiect de hotărâre privind vacantarea locului de deputat deţinut de domnul Adăscăliţei
Constantin.
În aceeaşi zi, au fost dezbătute pe articole un număr de 23 de proiecte de lege şi propuneri legislative pentru
care au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că domnul deputat Sorin Teju (Circumscripţia electorală 31
Prahova) a părăsit, la 1 martie, Grupul parlamentar al ALDE, devenind membru al Grupului parlamentar al PNL, iar
domnul deputat Ştefan Băişanu (Circumscripţia electorală 35 Suceava) îşi va înceta, la 29 martie, activitatea în cadrul
Grupului parlamentar al PNL, devenind membru ALDE.

***
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 9 martie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 9 martie, prin vot final, următoarele acte normative:
1.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 12/2016) – 229 voturi
pentru;
2.Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat
Popescu Florin Aurelian) (PH CD 11/2016) – 231 voturi pentru;
3.Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieţei unice: mai
multe oportunităţi pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi COM(2015) 550 (PH CD 15/2016) – 232 voturi pentru;
4.Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul
Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2016: Consolidarea redresării şi
stimularea convergenţei COM (2015) 690 (PH CD 16/2016) – 235 voturi pentru;
5.Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament de instituire a
Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 1303/2013 şi (UE) nr. 1305/2013 COM (2015) 701 (PH CD 17/2016) – 239 voturi pentru;
6.Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi
deţinerii de arme COM(2015) 750 (PH CD 18/2016) – 239 voturi pentru;
7.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui
ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. (PL-x 639/2015) – lege
ordinară – 235 voturi pentru, 1 împotrivă.
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Tot prin vot final au fost aprobate un număr de 20 de propuneri legislative (10 legi ordinare, 10 legi
organice), pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere.
Camera Deputaţlor nu a aprobat rapoartele de respingere (prin neîntrunirea numărului necesar de voturi),
formulate de către comisiile de specialitate, în cazul a patru propuneri legislative, toate legi organice, după cum
urmează:
1.Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Pl-x 722/2015) –
lege organică – 185 voturi pentru, 76 împotrivă, 1 abţinere;
2.Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014) – lege
organică – 182 voturi pentru, 78 împotrivă, 1 abţinere;
3.Propunerea legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (Pl-x 89/2015) – lege organică – 178 voturi pentru, 73 abţineri;
4.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice (PL-x 178/2015) – lege organică – 177 voturi pentru, 74 abţineri.
Conform procedurilor, acestea vor fi retrimise comisiilor sesizate în fond, pentru o nouă dezbatere în sesiunea
parlamentară viitoare.
Au fost retrimise comisiilor permanente, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, 3 propuneri
legislative:
1.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul
agricol (PL-x 99/2015) -lege ordinară;
2.Proiectul 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 (PL-x 37/2015) - lege
organică;
3.Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal (Pl-x
130/2014) – lege ordinară.
În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011 (Pl-x 823/2015) - lege organică, aceasta a fost adoptată tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi
vot final.
În aceeaşi zi, deputaţii au aprobat proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea reţinerii domnului deputat
Cristian Rizea (PHCD 13/2016) – 272 deputaţ prezenţi, 141 voturi pentru, 114 împotrivă, dar au respins proiectul de
Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Cristian Rizea (PHCD 14/2016) – 243 deputati
prezenţi, 120 voturi pentru, 105 împotrivă, ca urmare a cererii ministrului Justiţiei nr.2/20753/2016, însoţită de
solicitarea primului-adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de
încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Cristian Rizea, formulată în dosarul nr.661/P/2015
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, privind săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, spălare de bani în formă
continuată şi influenţarea declaraţiilor.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 11 martie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

882

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

65

1) Dezbătute

81
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

63

– 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

81
18
29
10
24
0
804
273
500
22

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

9

3) Desesizări

3

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

15
15
0

Cele 81 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
27 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
16 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
5 proiecte de legi
54 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 din zilele de luni, 7 şi miercuri, 9 martie 2016

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

274
274

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
22

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

20

Retrimise la comisii

▪ Cele 22 iniţiative legislative votate privesc:
1 proiect de lege iniţiat de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
21 propuneri legislative

22
2
1
19
0
11
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 7-11 martie 2016

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

PL-x 639/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind
acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii „Complexul Energetic
Hunedoara”- S.A.

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 823/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

Pl-x 2/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011(actualizată)
Se comunica respingerea

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

PL-x 79/2012 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2010 a
parteneriatului public-privat

2.

PL-x 200/2011 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public
privat nr.178/2010

3.

Pl-x 773/2010 - Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

4.

PL-x 170/2014 - Proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar - Zi liberă
pentru părinţi

5.

PL-x 412/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
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6.

Pl-x 342/2015 - Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conţin gluten
şi/sau lactoză

7.

Pl-x 466/2015 - Propunerea legislativă pentru reducerea consumului băuturilor carbogazoase de
către minorii cu vârstă de până la 16 ani

8.

PL-x 526/2013 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare

9.

PL-x 198/2012 - Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind
instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi
în localitaţi

10.

Pl-x 514/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

11.

Pl-x 243/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

12.

Pl-x 422/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

13.

Pl-x 117/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea
nr.53/2003 – Codul Muncii

14.

Pl-x 115/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei

15.

Pl-x 146/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii

16.

Pl-x 305/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

17.

PL-x 184/2015 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice

18.

PL-x 182/2015 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

19.

Pl-x 101/2015 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 –
privind sistemul de pensii
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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 11 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 79 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 5 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

5
84

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

5

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

4
5
0

16 - respinse definitiv:
47 - în curs de promulgare:
0 - legi promulgate:

2
4
0

64
79

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 10 martie 2016)

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

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
685/2015
L
379/2015

PLx
661/2015
L
385/2015

PLx
810/2015
L
367/2015

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

Obiectul de reglementare
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”.

Stadiul

S - Adoptat pe
12.10.2015

CD - OZ Plen
MUN

S - Adoptat pe
07.10.2015

CD - OZ Plen
MUN

Proiect
de
Lege
privind
supravegherea Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea
Comitetului
Naţional
pentru
Supravegherea S - Respins pe
macroprudenţială a sistemului financiar naţional.
Macroprudenţială,
structură
inter-instituţională,
fără 10.11.2015
(poz. I-b-5)
personalitate
juridică,
între
Banca
Naţională
a
României,
CD - OZ Plen
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Guvern, cu rol
în a asigura coordonarea supravegherii macroprudenţiale
la nivel naţional şi menţinerea stabilităţii financiare.

BUG

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

Nr.
crt

4

5

6

7

Nr. înreg.

PLx
643/2015
L
506/2015

PLx
830/2015
L
515/2015

PLx
761/2015
L
543/2015

PLx
140/2014
L
116/2014

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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 - OZ Plen
2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 TRSP şi JUR
martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de
informaţii privind încălcarea normelor de circulaţie care
afectează siguranţa rutieră, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr.5/2014.

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 07.03.2016
(111/R/ 2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind S - Adoptat pe
18.11.2015
precum şi a altor acte normative. (poz. I-b-6)
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi
- Caracter: organic
completările ulterioare, în sensul revizuirii cadrului CD - OZ Plen

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

normativ în materie.

BUG, MUN şi JUR

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)
pericolelor de accident major în care sunt implicate CD - OZ Plen

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

substanţe periculoase.

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
pentru implementarea altor acte normative.
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
pentru implementarea altor acte normative.
(poz. I-b-10)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

2

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 09.03.2016
(119/R/ 2016)

IND, MED şi
ADMIN

S - Adoptat
25.03.2014

CD - OZ Plen
JUR

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 09.03.2016
(117/R/ 2016)

pe

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 09.03.2016
(121/R/ 2016)

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
411/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general al datoriei publice aferente anului 2013.
(poz. I-c-8)

L
568/2014

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

9

10

L
569/2014

PLx
636/2015
L
535/2015

PLx
524/2011

11

L
616/2011

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

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
2013 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin OZ Plen
Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa BUG CD + BUG S
cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a
bugetului.

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

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.

3

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

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

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

Raport depus
pe 25.10.2012

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
525/2011

12

13

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

14

L
394/2012

PLx
413/2013

15

L
546/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2010 şi a contului general de Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului CD +S
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului OZ Plen
anul 2010. (poz. I-c-3)
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj BUG CD + BUG S

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

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

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.

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
anul 2011. (poz. I-c-5)
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru BUG CD + BUG S

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

Observaţii

Raport depus
pe 23.10.2013

Raport depus
pe 23.10.2013

şomaj pe anul 2011.

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

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

4

Raport depus
pe 25.06.2014

Nr.
crt

16

17

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
414/2013

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)

L
547/2013

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
97/2013

18

L
21/2013

PLx
105/2013

19

L
440/2012

Obiectul de reglementare

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(poz. I-b-14)
- Caracter: ordinar
- 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

Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
(poz. I-b-49)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.

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

Raport depus
pe 25.06.2014

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

S - Adoptat pe
25.03.2013

TDR:
11.04.2013

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

Nr.
crt

20

21

22

Nr. înreg.

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
563/2015
L
351/2015

PLx
646/2015
L
365/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

- Caracter: ordinar
- 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

- Caracter: ordinar
- 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

Observaţii

TDR:
01.10.2015

TDR:
01.10.2015

TDR:
04.03.2016

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
452/2015

23

L
234/2015

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.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

6

TDR:
23.06.2015

Nr.
crt

24

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
630/2015

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)

L
392/2015

PLx
644/2015

25

26

L
541/2015

PLx
715/2015
L
536/2015

PLx
740/2015

27

L
520/2015

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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul
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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea unor acte normative,
26.10.2015
Proiectul
de
ordonanţă
de
urgenţă
are
ca
obiect
de
precum şi pentru reglementarea unor măsuri
reglementare modificarea şi completarea unor acte CD - BUG
bugetare. (poz. I-b-30)
normative din mai multe domenii de activitate.
pt. raport
- Caracter: organic

7

TDR:
20.10.2015

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

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

Observaţii

TDR:
09.03.2016

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

28

29

Nr. înreg.

PLx
100/2009
L
694/2008

PLx
445/2010
L
229/2010

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

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

Stadiul
S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

Observaţii

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
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase din România, republicată, cu modificările şi 02.09.2010
completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia CD - Retrimis
TDR:
preţioase în România. (poz. I-b-36)
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a
02.04.2013
- Caracter: organic
pe 19.03.2013 la
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului
din
12
decembrie
- Procedură de urgenţă: da
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce IND şi JUR
- Iniţiator: Guvern
priveşte
efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pt. raport comun
- Cameră decizională: CD
pietre preţioase.

30

PLx
398/2013
L
300/2013

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

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.

8

S - Adoptat pe
22.10.2013

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

TDR:
23.02.2016

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

PLx
190/2014
L
6/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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 ambientalCD
- IND
- Caracter: ordinar
arhitecturală a construcţiilor, precum şi de amenajare a
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
terenului aferent acestor imobile.

Observaţii

TDR:
30.04.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

32

33

PLx
17/2016
L
627/2015

PLx
18/2016
L
628/2015

PLx
19/2016

34

L
629/2015

Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale.
(poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind achiziţiile publice.
(poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- 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.
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.
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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

S - Adoptat pe
09.02.2016

CD - IND şi
JUR
pt. raport comun

TDR:
21.03.2016

Nr.
crt

35

36

37

38

Nr. înreg.

PLx
20/2016
L
630/2015

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
781/2015
L
390/2015

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii. (poz. I-b-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor
naturale. (poz. I-b-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

S - Adoptat pe
09.02.2016

10

TDR:

21.03.2016
CD - IND şi
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

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 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.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

TDR:
25.02.2015

TDR:
16.02.2015

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
162/2014

39

L
21/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind S - Adoptat pe
01.04.2014
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-29)
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
CD - AGRI şi
TDR:
- Caracter: ordinar
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
17.04.2014
JUR
- Procedură de urgenţă: da
normativ în materie002E
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun

- Cameră decizională: CD

40

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
211/2015

41

L
628/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului S - Adoptat pe
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări 25.02.2015
şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările CD - Retrimis pe
privind registrul agricol. (poz. I-b-25)
ulterioare,
în vederea realizării unei evidenţe unitare cu 09.03.2016
- Caracter: ordinar
privire
la
categoriile de folosinţă a terenurilor, a AGRI şi ADMIN
- Procedură de urgenţă: nu
mijloacelor
de
producţie agricolă, precum şi a efectivelor pt. raport
- Iniţiator: Guvern
de animale.
- Cameră decizională: CD
suplimentar
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
nr.407/2006. (poz. I-b-48)
completările ulterioare, în vederea creării cadrului CD - AGRI şi
- Caracter: ordinar
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor sportive MED
- Procedură de urgenţă: nu
avizate de federaţiile naţionale de resort.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern

TDR:
16.03.2016

TDR:
26.03.2015

- Cameră decizională: CD

42

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
completările ulterioare, în vederea creării cadrului
26.03.2015
- 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

43

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
îmbunătăţirii
activităţii
de
monitorizare,
implementare
şi
12.11.2015
MUN
- Procedură de urgenţă: da
control
în
domeniul
silviculturii.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD
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Nr.
crt

44

45

Nr. înreg.

PLx
746/2015
L
438/2015

PLx
318/2014
L
313/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Propunere
legislativă
privind
înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi
consultanţă agricolă. (poz. I-b-45)

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.

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

Stadiul

S - Respins pe
21.10.2015

CD - AGRI
pt. raport

Observaţii

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

46

PLx
59/2016
L
14/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea
Legii
nr.372/2005
privind
02.03.2016
Modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind
performanţa energetică a clădirilor. (poz. I-a-11)
CD - ADMIN şi
performanţa energetică a clădirilor, republicată.
- Caracter: ordinar
JUR
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport comun

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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TDR:
31.03.2016

Nr.
crt

47

48

49

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

13

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

50

51

52

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

53

Nr. înreg.

PLx
839/2015
L
393/2015

Titlul proiectului de lege

54

55

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

56

L
20/2014

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

pe

CD - JUR
pt. raport

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
142/2014

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

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

judiciare între statele membre.

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.
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S - Adoptat
25.03.2014

CD - JUR
pt. raport

pe
TDR:
10.04.2014

Nr.
crt

57

Nr. înreg.

PLx
315/2014
L
217/2014

Titlul proiectului de lege

58

59

L
158/2014

PLx
267/2015
L
752/2014

Stadiul

Observaţii

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
proprietate publică. (poz. I-b-15)
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 03.06.2014
- Caracter: organic
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

Obiectul de reglementare

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)
- Caracter: organic
- 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

pe

CD - JUR
pt. raport

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

60

PLx
409/2015
L
95/2015

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

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.
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S - Adoptat
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

pe
TDR:
03.06.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
665/2015

61

L
398/2015

Titlul proiectului de lege

62

63

L
592/2014

PLx
718/2015
L
508/2015

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

64

PLx
887/2015
L
584/2015

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Codul de procedură penală, cu modificările şi completările S - Adoptat pe
ulterioare, în sensul stabilirii termenelor pentru care poate 13.10.2015
procedură penală. (poz. I-b-12)
fi dispusă măsura arestului la domiciliu pe durata CD - JUR
- Caracter: organic
procedurii în camera preliminară sau judecării în primă pt. raport
TDR:
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
122/2015

Obiectul de reglementare

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.

29.10.2015

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat pe
20.10.2015

CD - JUR
pt. raport

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
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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TDR:
17.03.2015

TDR:
29.10.2015

TDR:
04.020.2016

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

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
9/2013
L
55/2013

PLx
1/2015
L
109/2015

PLx
595/2015
L
617/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

Stadiul

CD - Adoptat pe
05.03.2013
S - Înv
pt. raport

Observaţii

TDR:
21.05.2013

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

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.

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)

CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

TDR:
24.03.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015
S - Retrimis pe
01.02.2016
La Jur
pt. raport suplimentar

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

Nr.
crt

4

5

6

Nr. înreg.

PLx
626/2015
L
667/2015

PLx
652/2015
L
633/2015

PLx
795/2015
L
27/2016

PLx
855/2015

7

L
30/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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: organic
- 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)

Stadiul
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

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

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

TDR:

La promulgare
din data de
08.03.2016

23.02.2016

La promulgare
din data de
01.03.2016

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe

La promulgare
din data de
01.03.2016

23.02.2016
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Observaţii

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
857/2015

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)

L
29/2016

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

9

10

PLx
859/2015
L
28/2016

PLx
641/2015
L
364/2015

Obiectul de reglementare

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.

Stadiul

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe
23.02.2016

Lege privind ratificarea Convenţiei între
România şi Republica Bulgaria pentru evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale Ratificarea de către Parlamentului României Convenţiei CD - Adoptată pe
cu privire la impozitele pe venit, semnată la între România şi Republica Bulgaria pentru dublei 22.12.2015
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la S - Adoptată pe
Craiova, la 24 aprilie 2015. (poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie
2015.

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,
- Caracter: ordinar
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar CD - Adoptată pe
24.02.2016
- Procedură de urgenţă: nu
Român.

Observaţii

La promulgare
din data de
01.03.2016

La promulgare
din data de
01.03.2016

La promulgare
din data de
09.03.2016

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

11

PLx
822/2015
L
560/2015

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

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.
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S - Adoptată pe
18.11.2015

CD - Adoptată pe
24.02.2016

La promulgare
din data de
09.03.2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru

12

PLx
691/2015
L
364/2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei
nr.37/2015 pentru modificarea unor acte consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei
normative
din
domeniul
protecţiei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, S - Adoptată pe
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 05.10.2015
consumatorilor. (poz. I-a-37)
precum şi a modificării şi completării Legii nr.363/2007 CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
privind
combaterea
practicilor
incorecte
ale 02.03.2016
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
863/2015

13

14

L
561/2015

PLx
202/2015
L
664/2014

PLx
552/2015

15

L
267/2015

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

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”.

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.

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.

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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S - Respins pe
29.06.2015

CD - Respins pe
02.03.2015

La SG din data
de 07.03.2016

La promulgare
din data de
09.03.2016

Respins
definitiv

Respins
definitiv

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

L
665/2015

(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
19/2016

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)

S - ECON

CD -

TDR:
01.03.2016

Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil cu
amendamente

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

4

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
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TDR:
01.03.2016

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

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)

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - AGRI
pt.raport

CD -

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

23

Observaţii

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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CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2016
săptămâna 7-11 martie 2016

F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
În perioada 07 – 11 martie 2016
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 32 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 60 avize.
Cele 32 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

12
20

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

2
0
30

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 492 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 69 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 48 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 2586 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

132



rapoarte suplimentare

134

107

95

28



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

1

771

725

929

161

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 7 - 11 martie 2016
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.829/2015

PLx.830/2015

PLx.170/2015

Plx.500/2015

Plx.40/2016

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de
Guvern
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene,
adoptat de
precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
Senat
programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul garantării – raport comun cu comisia pentru
agricultură

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(112/R din 08.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004
Guvern
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative – raport adoptat de
Senat
comun cu comisiile pentru muncă şi juridică

16.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(117/R din 09.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 47 parlam.
normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia pentru muncă

08.03.2016

Raport de respingere
(124/RS din
10.03.2016)

Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale 13 parlam.
rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor respinsă
bugetare - raport comun cu comisia pentru muncă
de Senat

08.03.2016

Raport de respingere
(131/R din 10.03.2016)

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.03.2016

Raport de respingere
(132/R din 10.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea art.42 şi 55 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare

Iniţiator

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

2

3

4

5

6

Plx.119/2015

PLx.761/2015

Plx.600/2013

Plx.614/2013

PLx.635/2013

PLx.110/2014

Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 –
raport comun cu comisia pentru mediu

5 parlam.
respinsă
de Senat

23.02.2016

Raport de respingere
(310/RS din
07.03.2016)

Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major
în care sunt implicate substanţe periculoase – raport comun cu
comisiile pentru mediu şi administraţie

Guvern
adoptat de
Senat

09.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(119/R din 09.03.2016)

Propunere legislativă de modificarea a Ordonanţei de urgenţă nr.195
din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice –
raport comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.03.2016

Raport de respingere
(127/R din 10.03.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 24 parlam.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport comun cu respinsă
de Senat
comisiile pentru transporturi şi juridică

16.02.2016

Raport de respingere
(128/R din 10.03.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice - raport
comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică

3 parlam.
respinsă
de Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(129/R din 10.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice - raport comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică

Guvern
respins de
Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(130/R din 10.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.5/2014
Guvern
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de
informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care adoptat de
Senat
afectează siguranţă rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor
aplicate acestor încălcări – raport comun cu comisia juridică

16.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(111/R din 07.03.2016)

Propunere legislativă de modificarea a Ordonanţei de urgenţă nr.195
din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice –
raport comun cu comisiile pentru industrii şi juridică

17.06.2014

Raport de respingere
(127/R din 10.03.2016)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.643/2015

Plx.600/2013

Denumirea proiectului

1 parlam.
respinsă
de Senat

3

4

5

Plx.614/2013

PLx.635/2013

PLx.110/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 24 parlam.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport comun cu respinsă
de Senat
comisiile pentru industrii şi juridică

17.06.2014

Raport de respingere
(128/R din 10.03.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice - raport
comun cu comisiile pentru industrii şi juridică

3 parlam.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport de respingere
(129/R din 10.03.2016)

Proiect de Lege 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

Guvern
respins de
Senat

24.06.2015

Raport de respingere
(130/R din 10.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(387/RS1 din
22.02.2016)

23.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(112/R din 08.03.2016)

22.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(387/RS2 din
09.03.2016)

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

1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.362/2013

PLx.829/2015

Plx.362/2013

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor
nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi
5 parlam.
funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
respinsă
Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
de Senat
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare – raport comun cu comisia juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de
Guvern
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene,
adoptat de
precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
Senat
programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul garantării – raport comun cu comisia pentru
buget
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor
nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi
5 parlam.
funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
respinsă
Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
de Senat
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare – raport comun cu comisia juridică

4

PLx.742/2015

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 2 parlam.
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare adoptat de
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport
Senat
comun cu comisia pentru învăţământ

08.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(14/RS din 09.03.2016)

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

1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă

Plx.12/2016

PLx.761/2015

Plx.297/2014

PLx.39/2016

Plx.403/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004
şi Legii 554/2004, precum şi pentru completarea Legii 340/2004 în
vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind validarea şi
invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind tranmiterea
unui punct de vedere în considerarea legalităţii actului administrative raport comun cu comisia juridică

3 parlam.

23.02.2016

Raport de respingere
(113/R din 08.03.2016)

Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major
în care sunt implicate substanţe periculoase – raport comun cu
comisiile pentru industrii şi mediu

Guvern
adoptat de
Senat

08.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(119/R din 09.03.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 20 parlam.
Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al respinsă
construcţiilor existente
de Senat

08.03.2016

Raport de respingere
(148/RS din
09.03.2016)

1 parlam.
adoptat de
Senat

08.03.2016

Raport de adoptare
(124/R din 09.03.2016)

Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 35 parlam.
teritoriul României – raport comun cu comisia pentru politică respinsă
de Senat
externă

23.02.2016

Raport de respingere
(125/R din 09.03.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

2

23.02.2016

Raport de respingere
(310/RS din
07.03.2016)

Guvern
adoptat de
Senat

09.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(119/R din 09.03.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.782/2015

Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaţilor – raport comun cu comisia juridică

28 parlam.
adoptat de
Senat

02.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(110/R din 07.03.2016)

PLx.29/2016

Proiect de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

1 parlam.
adoptat de
Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(116/R din 08.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004
Guvern
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative – raport adoptat de
Senat
comun cu comisiile pentru buget şi juridică

02.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(117/R din 09.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 47 parlam.
normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia pentru buget

23.02.2016

Raport de respingere
(124/RS din
10.03.2016)

Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale 13 parlam.
rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor respinsă
bugetare - raport comun cu comisia pentru buget
de Senat

23.02.2016

Raport de respingere
(131/R din 10.03.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.119/2015

PLx.761/2015

Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 –
raport comun cu comisia pentru industrii

5 parlam.
respinsă
de Senat

Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major
în care sunt implicate substanţe periculoase – raport comun cu
comisiile pentru industrii şi administraţie

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.830/2015

PLx.170/2015

Plx.500/2015

VIII. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

PLx.63/2012

Guvern
adoptat de
Senat

20.10.2015

Raport de respingere
(118/R din 09.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 2 parlam.
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare adoptat de
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport
Senat
comun cu comisia pentru agricultură

08.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(14/RS din 09.03.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ
donator – raport comun cu comisia juridică

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.742/2015

Denumirea proiectului

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

1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.362/2013

PLx.782/2015

PLx.643/2015

4
Plx.12/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

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

5 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(387/RS1 din
07.03.2016)

Proiect de Lege privind sistmul de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaţilor – raport comun cu comisia pentru muncă

28 parlam.
adoptat de
Senat

23.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(110/R din 07.03.2016)

16.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(111/R din 07.03.2016)

01.03.2016

Raport de respingere
(113/R din 08.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.5/2014
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de
Guvern
informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care
adoptat de
afectează siguranţă rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor
Senat
aplicate acestor încălcări – raport comun cu comisia pentru
transporturi
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004
şi Legii 554/2004, precum şi pentru completarea Legii 340/2004 în 3 parlam.
vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind validarea şi
invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind tranmiterea

unui punct de vedere în considerarea legalităţii actului administrative raport comun cu comisia pentru administraţie

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Plx.105/2014

Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din
Codul de procedură penală

22 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(114/R din 08.03.2016)

Plx.231/2015

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial

1 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(115/R din 08.03.2016)

Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite

5 parlam.
adoptat de
Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(198/RS din
08.03.2016)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.273
din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei

41 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(116/RS din
08.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004
Guvern
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative – raport adoptat de
Senat
comun cu comisiile pentru muncă şi buget

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(117/R din 09.03.2016)

01.03.2016

Raport de respingere
(118/R din 09.03.2016)

PLx.72/2012

Plx.592/2014

PLx.830/2015

PLx.63/2012

Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ
donator – raport comun cu comisia pentru sanatate

Guvern
adoptat de
Senat

PLx.177/2015

Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934
asupra CECULUI

14 parlam.
adoptat de
Senat

08.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(269/RS din
09.03.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare
adoptat de
aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
Senat
pentru implementarea altor acte normative

08.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(121/R din 09.03.2016)

34 parlam
respinsă
de Senat

08.03.2016

Raport de respingere
(122/R din 09.03.2016)

PLx.140/2014

Plx.503/2015

Propunere legislativă privind asociaţiile de elevi

Plx.34/2016
14

15

16

17

18

19

20

Plx.362/2013

PLx.555/2015

Plx.600/2013

Plx.614/2013

PLx.635/2013

PLx.110/2014

Propunere legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar,
rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de
război, cu modificările şi completările ulterioare, republicată
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor
nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare – raport comun cu comisia pentru agricultură

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.03.2016

Raport de respingere
(123/R din 09.03.2016)

5 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(387/RS2 din
09.03.2016)

29 parlam.
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995
adoptat de
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Senat

08.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(126/R din 10.03.2016)

1 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(127/R din 10.03.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 24 parlam.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport comun cu respinsă
de Senat
comisiile pentru transporturi şi industrii

01.03.2016

Raport de respingere
(128/R din 10.03.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice - raport
comun cu comisiile pentru transporturi şi industrii

3 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(129/R din 10.03.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice - raport comun cu comisiile pentru transporturi şi industrii

Guvern
respins de
Senat

01.03.2016

Raport de respingere
(130/R din 10.03.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în
domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie
2015

Guvern

08.03.2016

Raport de adoptare
(120/R din 09.03.2016)

Propunere legislativă de modificarea a Ordonanţei de urgenţă nr.195
din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice –
raport comun cu comisiile pentru transporturi şi industrii

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.41/2016

XII. Comisia pentru politică externă
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.301/2015

Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare
Româneşti în străinătate – raport comun cu comisia pentru
comunităţile de români

Plx.403/2014

Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe
teritoriul României – raport comun cu comisia juridică

Data
dezbaterii

Observaţii

9 parlam.
respinsă
de Senat

16.02.2016

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

35 parlam.
respinsă
de Senat

14.10.2014

Raport de respingere
(125/R din 09.03.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

16.02.2016

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

XIII. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.301/2015

Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare
Româneşti în străinătate – raport comun cu comisia pentru politică
externă

9 parlam.
respinsă
de Senat

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2016
săptămâna 7-11 martie 2016

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal



Declaraţii politice

Exista astăzi o discrepanță uriaşă între interesul acordat de autorități unor instituții care au rolul de a veghea
la desfăşurarea normală a vieții cetățenilor români şi interesul acordat instituțiilor de forță ale statului. Sunt două
categorii de instituții care declarativ urmăresc acelaşi scop: siguranța cetățeanului. Numai că mijloacele de acțiune
ale fiecărei categorii din cele două, sunt fundamental diferite. De la alocarea resurselor bugetare, la transparența
acțiunilor şi până la perceperea rezultatelor acțiunilor lor, totul este diferit. In România de astăzi, sute de mii oameni
suferă de boli pentru care nu sunt bani de tratament, rămân în afara educației primare sau gimnaziale, suferă de frig şi
foame din lipsa mijloacelor materiale, mor din cauza unor boli netratate sau tratate cu mijloace empirice sau mor din
cauza unor accidente pe drumurile publice sau din alte cauze, în timp ce o parte de resurse, din ce in ce mai
însemnată din bugetul statului, este transferată în zona instituțiilor de forță ale statului, cu efecte încă netransparente
pentru siguranța şi binele cetățeanului.
Protecția directa şi imediată a siguranței vieții cetățeanului a fost lasată în grija Autorității Naționale pentru
Protectia Consumatorului, care cu putinele mijloace pe care le are la dispozitie, incearca sa protejeze intr-o oarecare
masura viata romanilor in fata unor provocari din ce in ce mai sofisticate. Multiplele forme de abuz exercitate asupra
cetatenilor onesti, exercitate de tot mai multe sectoare ale societatii, nu pot fi oprite de acesata institutie cu un buget
nesemnificativ si care actioneaza cu cate 5-10 inspectori in fiecare judet, avand in vedere multiplele forme de abuz
exercitate asupra cetatenilor. Statul roman a ales intre satisfactia cetateanului si comoditatea sa, pe aceasta din urma,
hotarand sa majoreze an de an bugetele institutiilor de forta pana la niveluri de neimaginat, in detrimentul bugetelor
institutiilor care ineractioneaza direct cu cetateanul, care semnificativ marite, ar face ca cetateanul sa se simpta mai
protejat si mai sigur in tara lui. Poate a sosit in sfarsit momentul, ca statul roman sa-si exercite rolul sau
constitutional, acela de a pune mai presus decat orice, cetateanul roman si satisfactia acestuia pe toate planurile.
Deputat
Vasile Horga
***
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Interpelări

Adresată: domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
De către : deputat Popa Octavian Marius
Obiectul interpelarii: Eliberare adeverinţe SAPS pentru finanţarea capitalului de lucru
Stimate Domnule Ministru,
Prin Procedura de eliberare a adeverinţelor înregistrare fermier - campanie 2015 s-a creat facilitatea accesării
de credite pentru finanţarea capitalului de lucru, în vederea desfăşurarii activitaţilor curente de către beneficiarii
persoane fizice/juridice care exploatează terenul pentru care solicită sprijin financiar în cadrul schemelor de plată
directă în sectorul vegetal; valoarea creditului este de până la 90% din suma cuvenită beneficiarilor pentru Schema de
plată unică pe suprafaţa şi plata redistributivă, sursa de finanţare fiind Fondul European pentru Garantare în
Agricultură (FEGA). Prin aceeaşi procedură a fost, de asemenea, instituită restricţia eliberării adeverinţelor pentru
fermierii care prezintă debite faţă de A.P.I.A. Fac precizarea că această prevedere, aşa cum a fost stipulată, impune
restricţia eliberării adeverinţelor tuturor fermierilor care prezintă debite faţă de A.P.I.A., indiferent de natura/sursa
debitului. Astfel, debitorii care prezintă debite naţionale nu pot beneficia de adeverinţa pentru finanţarea capitalului
de lucru, deşi sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă este Fondul
European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).
Menţionez că în conformitate cu prevederile art. 41 din OUG 66/2011 „Recuperarea creanţelor bugetare prin
deducerea din plăţile/rambursările următoare pe care debitorul este îndreptăţit să le primească se efectuează numai în
cadrul aceluiaşi program/instrument financiar/fond, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative în vigoare
care reglementează gestionarea fondurilor europene în cadrul programelor de finanţare a politicii agricole comune...”.
În baza prevederilor legale invocate, Direcţia Economică din cadrul A.P.I.A. -Central a exprimat, prin adresa nr.
8515/19.05.2015, un punct de vedere din care rezultă fară echivoc că „deducerea/compensarea se realizează între
FEGA, FEADR, BN1 (cofinanţare FEADR) si BN (plăţi naţionale directe complementare in sectorul vegetal) pe de o
parte, respectiv între BN (ex.OMADR 687/2007) si BN (plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic)
pe de altă parte”.
Faţă de cele menţionate mai sus, având în vedere că:
-nu pot fi operate compensări între plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă şi debitele având ca
sursă bugetul naţional, la momentul efectuării plăţilor regulare fermierii putând dispune în totalitate de sumele
autorizate la plată reprezentând sprijin financiar FEGA;
-efectele acestei măsuri reprezintă doar o îngrădire artificială, temporară a dreptului de obţinere de finanţare a
capitalului de lucru;
-există mari întârzieri la plata sprijinului pe suprafaţă în acest an;
-fermierii se confruntă cu grave probleme financiare pentru finanţarea capitalului de lucru necesar înfiinţării
culturilor de primavară, existând astfel posibilitatea iniţierii unor acţiuni în instanţă din partea acestora, vă întreb,
domnule ministru, dacă, în acest context, consideraţi oportună modificarea procedurii care vizează eliberarea
adeverinţelor SAPS în sensul acordării unor şanse egale de acces la finanţare a tuturor fermierilor care doresc să
obţina fonduri FEGA?
Solicit răspuns scris.
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2016
săptămâna 7-11 martie 2016
Adresată: domnului Costin Grigore Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
De către: deputat Virgil Guran
Obiectul interpelării : Prezentarea de către Ministerul Economiei a schemelor de ajutor de stat care sunt
operaţionale în anul 2016, a sumelor alocate pentru acestea şi a criteriilor pe baza cărora sunt selectaţi
solicitanţii
Domnule ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
vă adresez prezenta interpelare :
Din discuţiile purtate cu numeroşi întreprinzători rezultă un interes foarte mare al acestora faţă de
schemele de ajutor de stat, precum şi dorinţa de a avea un calendar exact al liniilor de finanţare active în anul 2016, al
sumelor ce vor fi acordate şi mai ales o imagine clară cu privire la criteriile de selecţie ce sunt utilizate. Pentru aceste
motive, vă rog să prezentaţi, cu date şi termene precise, următoarele :
Ce scheme de ajutor de stat sunt operaţionale în anul 2016;
În ce domenii ale economiei vor fi acordate aceste ajutoare de stat;
Ce sume sunt alocate;
Care este termenul limită pentru depunerea documentaţiei;
Care sunt criteriile pe baza cărora sunt acordate aceste ajutoare de stat şi în ce măsură respectarea
acestora asigură înlăturarea favoritismului sau a aspectelor discreţionare în ceea ce priveşte acordarea sumelor cu titlu
de ajutor de stat.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie.
***

Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Viziunea ministrului finanţelor publice privind creşterea nivelului de trai al românilor
Doamnã ministru,
Ati afirmat în urmã cu cateva zile, prezenţa fiind la dezbateri ce au avut loc în Camera Deputatilor, astfel: ''creşterea
economicã peste potenţial este cea mai periculoasã; consumãm mai mult decât producem .... Acum avem o creştere de
invidiat, dar trebuie sã fim atenţi la aceste provocãri, sã canalizãm creşterea economicã în sensul creşterii investiţiilor
şi a exporturilor şi, cumva, consumul, care este deja la un nivel ridicat sã nu mai creascã prea mult. Aceastã situaţie
în care consumul excede producţia duce la dezechilibre".
Pot întelege perfect ca statele dezvoltate, care dupã decenii de creştere economicã şi implicit creşterea bunãstãrii
cetãţenilor care le compun, gândesc politici publice care sã nu conducã la dezechilibre, care sã strice status-quo-ul în care se simt
confortabil. Este firesc. Nu înteleg, dar poate ne explicaţi dvs, cum poate România astãzi, cu decalajele, de la infrastructura la
nivel de trai, care o despart de statele occidentale, adoptã aceleaşi politici macro-prudenţiale. Pot fi de acord ca un analist
economic poate veni cu argumente solide în sensul acestor teorii, pentru cã aceastã viziune reprezintã o teorie, dar oare de asta
are nevoie România azi? Oare îşi doreste cea mai mare parte a românilor o stagnare a realitãţii aşa cum o trãiesc astãzi? Oare nu
tocmai într-o perioada în care statele puternic dezvoltate adoptã astfel de teorii, şansa României de a recupera decalajele este
tocmai creşterea economicã, creşterea consumului, acoperirea unei mari pãrţi a nevoilor cetãţenilor ei? Dar cred cã doamna
ministru de finante, o persoanã careia nu-i pot fi contestate experienţa dobanditã şi calitãţile care au propulsat-o în aceastã
demnitate a statului român, are raspunsuri atât la aceste întrebãri, cât şi la urmãtoarele:
1. Care este viziunea dumneavoastrã pentru a creşte nivelul de trai în România, in urmatorii 5 ani?
2. Care este viziunea dumneaavoastra pentru cresterea PIB-ului potential in urmatorii 5 ani?
3. Care sunt pietele de export pe care Romania le poate dezvolta, in urmatorii 5 ani, in viziunea dumneavoastra?
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4. Considerati ca societatea romaneasca a atins un nivel acceptabil de consum?
5. Considerati ca dupa 1-2 ani de excedent de cerere, in care am importa mai mult de pe piata uniunii europene, al carei stat
membru suntem, Romania isi poate crea piete interne sau creste volumele de pe pietele interne existente, pentru a acoperi
deficitul de oferta?
Solicit răspuns scris, in termenul prevazut de lege.
***
Adresată: doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
De către: deputat Radu Zlati
Subiect: Alocaţii bugetare pentru federaţiile sportive
Stimată Doamnă Ministru,
Luând în consideraţie faptul că bugetul ministerului pe care cu onoare îl conduceţi este un buget cu resurse
limitate, este cu atât mai importantă corecta lui gestionare.
În acest sens vă solicit, Doamnă Ministru, să răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este cuantumul bugetului anual primit de la MTS, prin contractul de finanţare, de către federaţiile de canotaj,
atletism, baschet, pentru fiecare din anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016?
2. Care sunt sumele primite în plus faţă de contract, de federaţiile sus-menţionate de la MTS, prin acte adiţionale,
pentru fiecare din anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016?
3. Care sunt motivele care au stat la baza majorării bugetelor pentru anul 2016 în cazul federaţiilor menţionate mai în
condiţiile în care posibilităţile de calificare pentru Jocurile Olimpice s-au epuizat, in condiţiile in care performantele
sportive din ultimii ani ale acestor federaţii s-au diminuat dramatic (în unele cazuri fiind ca şi inexistente), în
condiţiile în care numărul de copii care practică aceste sporturi este în scădere, beneficiul adus de aceste sporturi
societăţii româneşti fiind astfel aproape de ZERO?
Aştept răspuns scris şi verbal.
***

Adresată: domnului Patriciu Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Costel Alexe
Obiectul interpelării: Lipsa medicamentelor pe piaţa din România
Domnule Ministru,
Recent mi-au fost aduse la cunoştinţă situaţii din ce în ce mai frecvente în care pacienţii acuză lipsa
medicamentelor din farmacii. Din sesizările primite de la pacienţi, înţeleg că fenomenul s-a agravat în ultima
perioadă foarte mult, limitând accesul acestora la medicamente, pe fondul eliminării restricţiilor de export paralel şi a
scăderii de preţuri aplicate la medicamente de la 1 iunie 2015.
Prin urmare, pentru analizarea şi evaluarea necesităţii şi oportunităţii unor noi reglementări cu privire la
iniţierea unei politici publice în domeniu şi din perspectiva impactului asupra disponibilităţii medicamentelor în piaţă
şi a sănătăţii pacienţilor, vă solicit următoarele date oficiale:
1)
Pentru câte medicamente (exprimate în număr de denumiri comerciale şi forme farmaceutice), s-a solicitat
cerere de retragere de pe piaţă, defalcate pe: numărul de medicamente inovative, generice şi biosimilare, precum şi
numărul de medicamente inovative pentru care nu există alternativă terapeutică.
2)
Cantităţile lunare de medicamente (exprimate în număr unităţi şi valoare) declarate pentru export paralel,
conform reglementării privind exportul medicamentelor de uz uman din 24.11.2010 aprobat prin Ordinul nr.
894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman, cu modificările şi
completările următoare.
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Vă rog ca, pentru ambele solicitări de la pct. 1) şi pct. 2) mai sus, să îmi oferiţi datele solicitate pentru fiecare lună, pe
perioadele: 01.06.2014 – 01.06.2015 şi respectiv: 1.06.2015 – 1.02.2016.
Aştept răspuns în scris.
***
Adresată: domnului Lazăr Comănescu, ministrul Afacerilor Externe
De către: deputat Aurelian Mihai
0biectul interpelării: Consulat itinerant Salerno
Stimate domnule ministru,
Având în vederea existenţa unui număr impresionant de cetăţeni români care trăiesc în Salerno, Italia, vă
solicit o analiză cu privire la solicitarea acestora de a avea un consulant itinerant în această zonă.
Vă solicit răspuns in scris!



Întrebări

Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Soluţii pentru creşterea natalităţii
Doamna Ministru,
Scăderea şi îmbătrânirea populaţiei au devenit problemele arzătoare ale României, iar cei care s-au perindat
la conducerea ţării noastre în ultimii 25 de ani au încercat să găsească posibile soluţii atât pentru creşterea natalităţii,
cât şi pentru stoparea migraţiei masive din ultimii ani. Soluţiile nu au prea avut efectul scontat, iar ultimele statisticile
sunt îngrijorătoare. Îmbătrânirea demografică se accentuează în continuare. Conform celui mai recent studiu al
Institului Naţional de Statistică, populaţia cu vârsta de peste 65 de ani a depăşit cu 210.000 de persoane populaţia cu
vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani. De aceea se estimează că până în anul 2060, populaţia va scădea cu aproximativ 7
milioane de locuitori.
De-a lungul timpului, politicienii români s-au concentrat asupra unor probleme care ţineau mai degrabă de
agenda politică a partidelor sau de efecte pe puteau aduce voturi rapid: creşteri de pensii, de salarii şi ajutoare sociale.
Creşterea natalităţii este, după părerea mea, o problemă care ar trebui să fie tratată cu mai multă
responsabilitate de către autorităţile acestei ţări deoarece acest fenomen va periclita sustenabilitatea bugetului de
pensii, de sănătate şi bugetul cheltuielor sociale.
Avem nevoie urgent de politici bune, dar şi de măsuri pe termen mediu şi lung atât pentru protejarea
familiilor, cât şi pentru stimularea natalităţii. Familia conferă stabilitate şi încredere.
În acest context, vă rog, doamna ministru, aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă aveţi un plan de măsuri
care să vină în sprijinul familiilor tinere pentru a încuraja natalitatea.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
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Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice
Înfiinţarea de cât mai multe şcoli profesioale în mediul rural

Domnule Ministru,
Necesităţile societăţii şi ale pieţei muncii sunt diferite decât acum 25 de ani, iar şcoala profesionlă a fost
considerată veriga slabă a învăţământului românesc.
Reînfiinţarea acestor şcoli profesionale, promovată ca o soluţia de avarie a început să aibă succes, iar în
judeţul Maramureş ele reprezintă o necesitate. Judeţul are nevoie de oameni calificaţi , mai ales că, în luna ianuarie
a acestui an ponderea tinerilor sub 25 de ani în rândul şemerilor este de 22%, iar aceşti tineri trebuie susţinuţi să facă
performanţă şi să-şi găsească un loc de muncă.
Ministerul Educaţiei împreună cu Ministerul Muncii ar trebui să colaboreze pentru ca tinerii noştri să se
orienteze mai bine în viaţă ,mai ales tinerii din mediul rural să fie orientaţi şi să se pregătească pentru o meserie care
este căutată, pentru care există disponibilitate pe piaţa muncii.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă aveţi în vedere
înfiinţarea de cât mai multe şcoli profesionale în mediul rural, acolo unde posibilităţile financiare ale familiilor sunt
extrem de reduse.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Mircea Man
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Termene pentru realizare drum expres: Roman - Siret
Domnule ministru,

-

-

MasterPlanul General de Transport, care în scurt timp va fi adoptat, conţine la Anexa 10.12 – Lista de
proiecte prioritizate pentru drumuri expres, mai multe proiecte extrem de urgente care privesc reabilitarea Drumului
European E85 prin TEN-T Core, printre care şi segmentul Roman – Suceava – Siret. Este foarte adevărat că
presiunea opiniei publice asupra CNADNR şi Ministerului Transporturilor este în primul rând în legătură cu
demararea şi construirea segmentelor de autostradă cuprinse în MPGT, însă mult mai rapid de realizat şi cu impactul
economic cel mai ridicat îl reprezintă tranformarea drumurilor naţionale în drumuri expres. În contextul în care NordEstul României beneficiază de infrastructura rutieră cea mai precară, vă rog, domnule ministru, să aduceţi precizări în
legătură cu tranformarea Drumului European care leagă Roman – Suceava – Siret în drum expres:
Când anticipaţi că vor fi demarate efectiv licitaţiile pentru atribuirea contractelor de construire şi începute
efectiv lucrările, precum şi care sunt termenele de execuţie anticipate pentru tronsonul Roman – Suceava – Siret, în
condiţiile în care, pentru realizarea acestor proiecte, piedicile birocratice sunt mult mai mici decât în cazul proiectelor
noi de infrastructură (exproprieri, avize de mediu, arheologice etc)?
În condiţiile în care costul estimat al transformării acestui drum în drum expres se ridică la peste 300 mil.
Euro, vă rog să precizaţi dacă evaluarea s-a realizat după standarde de cost, după principiul preţului cel mai mic ori sau avut în vedere şi aspecte privind calitate şi durabilitatea investiţiei?

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2016
săptămâna 7-11 martie 2016
-

În ce măsură aţi demarat procedurile pentru ca finanţarea europeană nerambursabilă pentru aceste proiecte să
fie asigurată la procentul maxim admis de Comisie pentru TEN-T Core?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***

Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Viza de flotant pentru înscrierea în clasa pregătitoare şi clasa I
Domnule ministru,

‐
‐

Unul dintre criterii principale pentru înscrierea micuţilor în clasa pregătitoare şi clasa I îl reprezintă
domiciliul sau rezidenţa părinţilor sau a tutorilor legali. Acest criteriu a determinat un adevărat fenomen în anii
trecuţi, materializat într-o aşa-zisă vânătoare de vize de flotant sau schimb temporar de domiciliu în circumscripţiile
în care se află unităţi şcolare cu performanţe bune. Spre deosebire de nivelul naţional, unde acest fenomen nu a prins
o foarte mare amploare şi a fost stimulat în principal de selecţia adversă a unităţilor şcolare, la nivelul Judeţului Ilfov
fenomenul a fost determinat de lipsa unităţilor şcolare sau capacitatea restrânsă a acestora în a prelua cohortele de
preşcolari tot mai numeroase. Având în vedere faptul că Judeţul Ilfov este în continuă dezvoltare de peste 10 ani,
aproape anual apărând noi cartiere rezidenţiale şi luând în considerare nevoia de a asigura capacităţi educative cât
mai aproape de domiciliul/rezidenţa elevilor, dar şi pentru a preîntâmpina aglomerarea unităţilor de învăţământ din
Municipiul Bucureşti, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări:
sunt cuprinse în planurile investiţionale ale Ministerului pentru următorii patru ani construirea de noi unităţi
de învăţământ şcolar/preşcolar în Judeţul Ilfov, în special în localităţile cel mai puternic populate: Voluntari, Chiajna,
Otopeni?
ce soluţii intenţionaţi să găsiţi pentru a coagula colective didactice competitive la nivelul unităţilor şcolare
din Judeţul Ilfov, pentru a se evita realizarea de investiţii care nu vor beneficia de încrederea părinţilor şi elevilor?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Secară
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Modernizarea tronsonului de cale ferată Curtici-Sighişoara-Braşov-Predeal
România are în proces de reabilitare sute de km de cale ferată de la frontiera de vest, de lângă Arad, până la
Predeal , parte a lucrărilor de modernizare a Coridorului IV feroviar.
Nu numai autostrăzile se construiesc greu în ţara noastră şi reabilitarea tronsoanelor de cale ferată, se face tot cu
viteza melcului, lucările având mari întârzâieri şi pierderi substanţiale.
In cazul tronsonului Curtici-Sighisoara-Braşov-Predeal, se cam pate pasul pe loc,mai ales că în anul 2015 au
fost bugetate sume pentru aceste lucrări , iar mare parte din bani au venit de la Uniunea Europeană şi totuşi românii
continuă să parcurgă peste 11 ore cu trenul între Bucureşti şi până la graniţa cu Ungaria.
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Vă rog domnule ministru să aveţi amabilitatea să imi comunicaţi când estimaţi că se poate circula pe cale
ferată modernizată de la Bucureşti la Curtici şi dacă există şanse să se recupereze din întârzâierile acumulate în anii
anteriori.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Şcheau
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu , ministrul Transporturilor
Poliţele RCA – dezastru pentru toţi românii

Domnule Ministru,
Tarifele poliţelor RCA au crescut semnificativ de la începutul anului, tarife care afectează atât persoanele
fizicie, care vor avea de plătit mai mult decât preţul autoturismului pentru care este plătită asigurarea, dar şi pentru
transportatori, care sunt extrem de nemulţumiţi de aceste măriri.
Multe firme mici vor intra în faliment iar firmele mari, probabil că se îşi vor muta activitatea în alte ţări din
Uniunea Europeană, pentru a putea supravieţui.
In acest sens vă rog domnule ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi, dacă aveţi în calcul măsuri
concrete de micşorare a acestor tarife , pentru a evita eventualele proteste ale celor vizaţi.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresată domnului Adrian Curaj , ministrul Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice
Măsuri concrete pentru sanţionarea cadrelor didactice care abuzează elevii
Domnule Ministru,
Violenţa a existat dintotdeauna, dar parcă niciodată la o aşa intensitate ca cea din ultimii ani. Dacă în trecut o
puteam identifica doar în comportamentul unor categorii sociale şi mai ales pe stradă sau în cartierele rău-famate,
astăzi violenţa a început să se manifeste puternic, mai ales în şcoli.
In ultima perioada cazurile cadrelor didactice care abuzează copiii fizic,psihic sau verbal au crescut, iar cei
implicaţi, scapă de cele mai multe ori cu o simplă mustrare . Pentru înlăturarea acestor situaţii din unităţile de
învăţământ ,trebuie să existe o mai bună pregătire profesională a cadrelor didactice, care să se axeze pe formarea
psiho-pedagogică dar şi introducerea în şcoli a psihologului si consilierului şcolar.
Domnule ministru, vă rog să aveţi amabilitatea să-mi comunicaţi dacă aveţi în vedere un regulament de
conduită şi implicit de sancţionare mai drastică pentru cei care abuzează elevii.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Mircea Man
***
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Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Implementarea Directivei SEVESO III
Domnule Viceprim-ministru,
La biroul meu parlamentar am primit un memoriu din partea Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro, prin
care reprezentanţii acestuia au formulat o serie de observaţii şi propuneri cu privire la proiectul de lege privind
implementarea Directivei 2012/18/UE SEVESO III, proiect care în prezent se află în dezbaterea Parlamentului
României, mai precis la Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională. Având în vedere problemele
semnalate de reprezentanţii acestui sindicat, cu privire la neclarităţi ale textului şi neconcordanţe care ar produce o
implementare defectuoasă a directivei, vă rog, domnule Ministru, să aveţi amabilitatea de a analiza observaţiile
formulate de Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro şi să comunicaţi poziţia Guvernului faţă de acestea. Menţionez
faptul că ataşez prezentei întrebări textul memoriului primit la cabinetul meu parlamentar.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Gheorghe Ialomiţianu
***
Adresată doamnei Gabriela Coman, Preşedinte Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie
Date statistice privind situaţia copiilor din România
Stimată Doamnă,
Supun atenţiei dumneavoastră problemele cu care se confruntă copiii din România şi vă rog să ne răspundeţi
punctual la următoarele întrebări:
1.Care este numărul copiilor abuzaţi fizic, sexual sau emoţional, exploataţi prin muncă sau exploataţi pentru
infracţiuni, în anul 2015? Câte dintre aceste cazuri au fost înregistrate în familie? Dar în ultimii 10 ani?
2.Cum au soluţionat autorităţile aceste probleme în anul 2015?
3.Care sunt estimările cu privire la copii care au rămas în afara sistemului de protecţie specială, în anul 2015? Câţi
tineri proveniţi din centrele de plasament, care au împlinit vârsta de 18 ani, au beneficiat de o locuinţă socială în anul
2015?
4.Câţi copii trăiesc astăzi în stradă şi care este repartizarea lor pe judeţe în anul 2015? Dar în ultimii 10 ani?
5.Câţi copii au fost abandonaţi de mame la naştere, în anul 2015?
6.Care este numărul copiilor rămaşi în grija bunicilor sau ale altor rude, în urma plecării unuia sau ambilor părinţi la
muncă în străinătate, în anul 2015?
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Deputat
Andreea Paul
***
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Finalizarea Casei de Cultură din comuna Turţ, judeţul Satu Mare
Stimate Domnule Ministru,
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Supun atenţiei dumneavoastră proiectul de construire a Casei de Cultură din comuna Turţ, judeţul Satu Mare.
Lucrările pentru noua Casă de Cultură, estimate la valoarea de aproximativ 1,5 milioane lei, au fost începute în anul
2003, după ce vechiul cămin cultural a fost demolat. În anul 2006 printr-o hotărâre de guvern au fost alocate 10
miliarde de lei vechi şi în anul 2008, a fost alocată suma de 6,5 miliarde de lei vechi, iar contribuţia locală a fost de
10%. Cu sumele respective a fost ridicată la roşu noua clădire.
Din anul 2012 nu a mai fost investită nici o sumă pentru acest proiect, nici din bugetul local, nici din cel
guvernamental. Fondurile necesare pentru finalizarea Casei de Cultură se ridică la aproximativ 1 milion de euro.
Comuna Turţ este cea mai mare din judeţ, cu o populaţie tânără şi cu un mare potenţial de promovare a
tradiţiilor. Mai mult de 70% din locuitori au vârsta până în 45 de ani.
Având în vedere cele expuse, vă rog să analizaţi posibilitatea finanţării lucrărilor necesare pentru finalizarea
şi darea în folosinţă a Casei de Cultură din comuna Turţ, astfel încât generaţiile actuale din această comună să poată
beneficia de viaţa culturală.
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Deputat
Andreea Paul
***
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Batarci nr. 41/08.10.2015
Stimate Domnule Ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră Hotărârea Consiliului Local al comunei Batarci nr.41/08.10.2015, privind
trecerea unor drumuri forestiere şi terenurile aferente acestora din proprietatea publică a statului şi administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva în proprietatea publică a comunei Batarci, jud. Satu Mare. Este vorba de
drumurile forestiere DAF Batarci Ramificaţie şi DAF Brazi Secatura şi două terenuri aflate în proprietatea Ocolului
Silvic Livada.
Vă rog să ne comunicaţi în ce stadiu se află transferul acestor drumuri şi terenuri, având în vedere că au
trecut aproape 5 luni de la această hotârâre.
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Deputat
Andreea Paul
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Reabilitarea drumurilor din comuna Oraşu Nou, jud. Satu Mare
Stimate Domnule Ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră problema reabilitării drumurilor din comuna Oraşu Nou, judeţul Satu Mare,
respectiv drumul Oraşu Nou - Oraşu Nou Vii şi Prilog-Prilog Vii.
Este vorba de 5,99 km de drumuri pe care circulă 900 de locuitori.
Valoarea estimată a contractului pentru reabilitarea acestor drumuri a fost de 6.952.795,99 lei fără TVA din
care:

Valoarea estimată a contractului pentru execuţia de lucrări şi servicii de proiectare este de 6.346.434,29 lei
fără TVA din care:
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o
Valoarea estimată a contractului pentru serviciile de proiectare este de 162.468,81 lei fără TVA
o
Valoarea estimată a contractului pentru execuţia de lucrări este de 6.183.965,48 lei fără TVA din care
120.348,54 O.S.

Valoarea estimată a cheltuielilor diverse şi neprevăzute este de 606.361,70 lei fără TVA.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări:
1. Care este stadiul acestor proiecte şi când vor fi demarate lucrările pentru reabilitarea acestor drumuri?
2. Care este termenul realist pentru finalizarea acestor lucrări?
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Deputat
Andreea Paul
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Creşterea competitivităţii infrastructurii existente
Supun atenţiei dumneavoastră dezinteresul pentru valorificarea infrastructurii existente în oraşul Năvodari,
un oraş cu 50.000 de locuitori şi care poate primi încă 50.000 de turişti, în special copii, în timpul sezonului estival.
Chiar dacă dispune de două gări, niciun tren de persoane nu opreşte aici, nici măcar în sezonul estival. Iar prin ecluza
la canalul între Dunăre şi Marea Neagră, nu circulă decât un singur vas cu barje pe lună.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări:
1. Ce măsuri aveţi în vedere pentru creşterea gradului de utilizare a infrastructurii existente?
2. Care sunt proiectele cuprinse în Bugetul de investiţii al Ministerului Transporturilor pe anul 2016 pentru oraşul
Năvodari? Dar în următorii 10 ani? Ce fonduri s-au alocat pentru aceste proiecte?
3. Cum sunt stabilite tarifele plătite în prezent pentru utilizarea infrastructurii actuale?
4. Dar la nivel naţional, ce măsuri aveţi în vedere pentru creşterea gradului de utilizare a infrastructurii existente din
întreaga ţară?
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Deputat
Andreea Paul
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Sprijinul pentru decontarea cheltuielilor de transport
Domnule ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră problema familiei Gavrău, din Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare. Băiatul
familiei, Gavrău Iacob, în vârstă de 8 ani este nevăzător din naştere, iar de doi ani de zile nu mai beneficiază de
transportul gratuit pentru a se deplasa la Şcoala de Deficienţe de Vedere din Cluj-Napoca.
Conform articolului 12, paragraful 8, din Legea educaţiei nr. 1/2011, „elevii care în localitatea de domiciliu nu au
posibilitatea de a învăţa într-o unitate de învăţământ vor fi sprijiniţi prin decontarea cheltuielilor de transport la cea
mai apropiată unitate de învăţământ sau vor primi cazare şi masă gratuite în internatele şcolare, cu excepţia celor
înscrişi în învăţământul postliceal.”
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Până acum doi ani, Asociaţia Nevăzătorilor din România punea la dispoziţie transportul gratuit atât pentru băiat, cât
şi pentru îngrijitorul acestuia, pentru a putea merge la şcoală.
Doamna Gavrău Maria, împreună cu băiatul dânsei, sunt nevoiţi să suporte costurile pentru drumul parcurs
de două ori pe lună, ceea ce înseamnă 500 km dus - întors, pentru ca Gavrău Iacob să poată merge la şcoală. Costul
unui transport pentru două persoane până la Şcoala de Deficienţe de Vedere din Cluj-Napoca este de 140 lei, ceea ce
pentru această familie este foarte mult, având în vedere că tatăl băiatului este singurul angajat, cu un salariu minim pe
economie.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări:
1.
Ce măsuri veţi dispune pentru a soluţiona problema semnalată?
2.
Câţi copiii se află în această situaţie, în judeţul Satu Mare? Dar la nivel naţional?
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Deputat
Andreea Paul
***
Adresată domnului Bogdan Chiriţoiu, Preşedintele Consiliului Concurenţei
Stadiul înfiinţării Monitorului Preţurilor
Domnule Preşedinte,
Consiliul Concurenţei a anunţat, încă de la sfârşitul anului 2014, înfiinţarea Monitorului Preţurilor bunurilor de larg
consum, ca element de întărire a concurenţei pe piaţa de profil. Utilitatea unui astfel de Monitor a fost constatată la
jumătatea anului 2015, când cota TVA pentru alimente fost redusă de la 24% la 9%; la acea vreme, mulţi
consumatori au reclamat faptul că preţurile în magazine au crescut de la data anunţării proiectului Guvernului de
scădere a taxei pe valoare adăugată, astfel că reducerea TVA nu mai producea efecte.
Consiliul Concurenţei, prin vocea preşedintelui său, a anunţat că, şi fără implicarea marilor lanţuri de magazine, care
dau trendul preţurilor, Monitorul urma să fie funcţional de la sfârşitul anului 2015.
În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi care este stadiul înfiinţării Monitorului Preţurilor, etapele ce mai trebuie
parcurse şi orizontul de timp pentru începerea funcţionării Monitorului.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresatã domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Abrogarea de urgenţă a OUG 94 /2014 şi elaborarea unui nou act normativ pentru reglementarea
învăţământului profesional în sistem dual
Domnilor Miniştri,
Vă readuc în atenţie problemele cu care se confruntă învăţământul profesional în sistem dual din cauza
emiterii OUG 94 în decembrie 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.
Acest act normativ dădea o interpretare denaturată conceptului de învăţământ dual, punând doar o etichetă
falsă pe un produs fără nicio legătură cu originalul. La acel moment, nu se justifică urgenţa emiterii acestei OUG,
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mai ales că motivul principal invocat a fost reglementarea învăţământului profesional in sistem dual. Agenţii
economici nu au cerut aceste modificări şi chiar au criticat lipsa consultării. Învăţământul profesional de tip dual
constituie formare profesională şi nu trebuie să fie limitat doar la un invăţământ de tip „a doua şansă”.
O problemă a OUG 94/2014 este că prevede ca învăţământul profesional in sistem dual „se poate organiza,
ca parte a sistemului naţional de învăţământ, după învăţământul obligatoriu”, care conform alin 1 al art 16 din LEN
1/2011: „Învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial
şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul
2020.” Dar este evident şi dovedit faptul că admiterea în învăţământul profesional de tip dual , după finalizarea
gimnaziului este cea mai eficientă si duce la creşterea gradului de angajare a tinerilor, conform experienţei din alte
state membre ale UE si chiar din România.
Un alt mare defect al O.U.G 94 este că instituie pentru învăţământul profesional dual, obligativitatea
contractului de muncă şi, prin aceasta, scoaterea sa din zona formării iniţiale, deplasându-l în zona formării
profesionale a adulţilor. Concret, mediul privat era obligat să plătească salarii elevilor, să ceară aprobări de la mai
multe instituţii şi consilii, iar învăţământul dual era limitat la doi ani. Învăţământul dual trebuie să se poată desfăşura
pe bază de contract de tip formare profesională, nu aşa cum prevede ordonanţa în vigoare, ca elevul să aibă
obligatoriu un contract de muncă şi antreprenorii să fie obligaţi să plătească un salariu elevului.
Vă întreb, domnilor Miniştri, dacă aveţi în vedere una din cele trei variante expuse mai jos:
1.
elaborarea unui act normativ care să abroge prevederile Ordonanţei de Urgenţă 94/2014 elaborată de către
Guvernul Ponta, fără consultări în prealabil cu autorităţile competente şi care-şi face efectele aşa cum a fost emisă
atunci,
2.
să faceţi demersurile necesare pentru a se dezbate de urgenţă în Senat proiectul de lege de aprobare a OUG
94/2014 care se află de un an în portofoliul Comisiei de Învăţământ din Senat, cu amendamentele adoptate de către
Camera Deputaţilor, agreate de către toate părţile interesate şi implicate.
3.
emiterea unui act normativ nou pentru reglementarea corectă şi clară a învăţământului profesional în sistem
dual.
Dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual este esenţială pentru creşterea gradului de angajare a
tinerilor , pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă, pentru atragerea investitorilor prin asigurarea de
forţă de muncă bine calificată.
Din nefericire, aplicarea în forma actuală a OUG 94/2014 aduce doar confuzie şi birocraţie inutilă şi
împiedică deprinderea unei meserii pentru tinerii interesaţi şi din aceste motive consider că trebuie abrogată sau
modificată de urgenţă.
Solicit răspuns scris şi oral.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
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