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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi , 29 martie
Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 29 martie, pe articole, un număr de 18 propuneri legislative pentru care au
fost întocmite rapoarte de respingere din partea comisiilor de specialitate. Acestea vor fi supuse procedurii votului
final în şedinţa plenară de miercuri, 30 martie.
Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond un număr de 3 propuneri legislative, în vederea modificării şi
completării rapoartelor, după cum urmează:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 569/2015) - lege organică
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea
Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015) - lege ordinară
3. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate publică (PL-x 813/2015) - lege ordinară.
Dezbaterile politice de marţi, 29 martie, de la Camera Deputaţilor, desfăşurate în cadrul “Orei Guvernului”
au avut ca temă “Codul Fiscal şi mediul de afaceri”.
La dezbateri, solicitate de Grupul parlamentar al PNL, au participat deputaţii: Florin Gheorghe (Grupul
parlamentar al UNPR), Gheorghe Ialomiţianu (Grupul parlamentar al PNL), Aurel Vainer (Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale), Viorel Ştefan (Grupul parlamentar al PSD), Erdely Doloczi Istvan (Grupul parlamentar al
UDMR) şi Clement Negruţ (neafiliat). Tema a fost detaliată de Eugen Nicolăescu, liderul Grupului parlamentar al
PNL, în timp ce punctul de vedere al Guvernului a fost prezentat de doamna Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor
Publice.
În cadrul şedinţei plenare a Camerei Deputaţilor s-a anunţat că domnul Marian Enache (Circumscripţia
electorală Neamţ) a părăsit Grupul parlamentar al UNPR, devenind deputat neafiliat.
Domnul George Orbean, nominalizat pentru funcţia de preşedinte director general al CA al SRTV, nu a fost
validat de plenul Parlamentului, neîntrunindu-se majoritatea de voturi necesară. Votul secret cu bile a consemnat 408
deputaţi prezenţi, dintre care 185 au votat pentru, iar 206 împotrivă.
***
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 30 martie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 30 martie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărăre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a încetării mandatului domnului
Adăscăliţei Constantin) (PH CD 25/2016) – 219 voturi pentru, 20 abțineri.
2. Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor
(PH CD 24/2016) – 232 voturi pentru, 4 abțineri.
3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei
2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice COM(2015) 593 (PH CD 26/2016) – 242 voturi pentru.
4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor COM (2015) 594
(PH CD 27/2016) – 242 voturi pentru.
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5. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM(2015) 595 (PH CD
28/2016) – 245 voturi pentru.
6. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje COM
(2015) 596 (PH CD 29/2016) – 246 voturi pentru.
7. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de
acţiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 (PH CD 30/2016) – 245 voturi pentru.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 50/2016) – 246 voturi pentru.
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore (Pl-x 641/2013)
– 246 voturi pentru.
10. Proiectul de Lege privind achiziţiile publice verzi (PL-x 463/2015) – 248 voturi pentru, 1 abținere.
11. Legea pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica
Moldova, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x
644/2015/16.11.2015) – 252 voturi pentru.
12. Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PL-x
782/2015) – 260 voturi pentru, 2 abțineri.
13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (PL-x 841/2015) – 262 voturi pentru.
14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 569/2015) – 263 voturi pentru.
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x 53/2016) – 259 voturi pentru.
În aceeași zi, deputații au adoptat, tot prin vot final, un număr de 21 de proiecte de lege, pentru care au fost
întocmite rapoarte de respingere de către comisiile sesizate în fond (19 legi ordinare și 2 organice).
De asemenea, Camera Deputaților a adoptat, prin vot secret cu buletine (293 voturi pentru, 5 abțineri din 308
deputați prezenți), proiectul de Hotărâre privind numirea doamnei Silvia Claudia Călin Mihalcea în funcția de
Secretar General adjunct al Camerei Deputaților.
În ceea ce privește proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea reţinerii domnului deputat Sebastian –
Aurelian Ghiţă (PHCD 31/2016), acesta a fost respins în urma votului cu bile (302 deputați prezenți, 121 voturi
pentru, 167 împotrivă, 1 abținere). La fel, deputații au respins și proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea arestării
preventive a domnului deputat Sebastian – Aurelian Ghiţă (PHCD 32/2016) – 292 deputați prezenți, 107 voturi
pentru, 176 împotrivă, 1 abținere.
Cele două proiecte de hotărâre, însoțite de rapoartele adiacente, au fost întocmite de către Comisia juridică,
ca urmare a cererii ministrului justiţiei nr.2/28033/23.03.2016, 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 Sebastian - Aurelian Ghiţă, formulată în dosarul nr.308/P/2015 al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 1 aprilie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

937

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

120

1) Dezbătute

142
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

118

– 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

142
23
25
33
61
0
799
250
521
22

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

6

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

12
12
0

Cele 142 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
39 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
19 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
12 proiecte de legi
103 propuneri legislative
* În anul 2016 au fost promulgate 54 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2015.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 8 - 2016
săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2016

C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţele din zilele de marţi, 29 şi miercuri, 30 martie 2016

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

275
269

din care: - în dezbatere
- la vot final

6
29

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

27

Retrimise la comisii

▪ Cele 29 iniţiative legislative votate privesc:
2 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
27 propuneri legislative

29
2
7
20
0
5
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 28 martie - 1 aprilie 2016
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 50/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2015 privind
prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2.

Pl-x 641/2013 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul
primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și
private cu program normal de 4 ore

3.

PL-x 463/2015 - Lege privind achiziţiile publice verzi

4.

PL-x 782/2015 - Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

5.

PL-x 841/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

6.

PL-x 569/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

7.

PL-x 53/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

PL-x 644/2015 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară
rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

2.

Pl-x 883/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul organizării instanţelor judecătoreşti
Se comunica respingerea

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

PL-x 347/2013 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

2.

Pl-x 533/2013 - Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
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3.

Pl-x 352/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal

4.

Pl-x 281/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal

5.

Pl-x 154/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.140 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal

6.

Pl-x 76/2015 - Propunerea legislativă privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal

7.

Pl-x 460/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal

8.

Pl-x 276/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal

9.
10.

Pl-x 320/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
Pl-x 78/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

11.

Pl-x 298/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal

12.

Pl-x 151/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) şi a
articolului 84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

13.

Pl-x 143/2015 - Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu
modificările şi completările ulterioare

14.

PL-x 472/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

15.

Pl-x 468/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.140 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal

16.

PL-x 543/2013 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal

17.

Pl-x 303/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal

18.

Pl-x 215/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal

19.

Pl-x 153/2015 - Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

20.

Pl-x 87/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii
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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 31 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, 85 au fost transmise Parlamentului, dintre care 83 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 2 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

9

76

Total
Total general:

Senat
În
procedură

0

2

2
85

2

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :

ADOPTATE / RESPINSE
0 - transmise la Senat:
0 - în curs de
0 promulgare:
- legi promulgate:
- respinse definitiv:
15
- în curs de
45
promulgare:
0
- legi promulgate:
60
83

4
0
5
3
7
4
23

ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2016
(situaţie la data de 31 martie 2016)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
728/2015
L
383/2015

PLx
824/2015
L
395/2015

PLx
267/2015
L
752/2014

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

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.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în
sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse controlul
privind Codul de procedură penală. (poz. I-b-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da

judiciar pe cauţiune.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
20.10.2015

Raport de
adoptare cu
amendamente
respinse depus
pe 16.03.2016
(142/R/ 2016)

CD - OZ Plen
MUN

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise şi
respinse depus
pe 16.03.2016
(144/R/ 2016)

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - OZ Plen
MUN şi INV

S - Adoptat
18.03.2015

CD - OZ Plen
JUR

pe

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 16.03.2016
(150/R/ 2016)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

4

PLx
718/2015
L
508/2015

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

5

6

PLx
887/2015
L
584/2015

PLx
70/2016
L
19/2016

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.

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
modificarea şi completarea unor acte normative. operatorii economici din industria de apărare, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(poz. I-b-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă 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)

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, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare.

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

2

S - Adoptat pe
20.10.2015

CD - OZ Plen
JUR

S - Adoptat pe
14.12.2015

CD - OZ Plen
APAR

S - Adoptată pe
08.03.2016

CD - OZ Plen
IND

Raport de
adoptare depus
pe 17.03.2016
(153/R/ 2016)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise şi
respinse depus
pe 22.03.2016
(159/R/ 2016)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 29.03.2016
(164/R/ 2016)

Nr.
crt

7

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

8

9

L
569/2014

PLx
636/2015
L
535/2015

PLx
524/2011

10

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

11

12

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

13

L
394/2012

PLx
413/2013

14

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

15

16

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

17

L
21/2013

PLx
105/2013

18

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.

5

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

19

20

21

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

22

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

23

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
715/2015
L
536/2015

PLx
740/2015

25

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.

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
28.09.2015

CD - BUG şi
TRSP
pt. raport comun

TDR:
20.10.2015

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

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

TDR:
09.03.2016

TDR:
12.11.2015

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

26

PLx
82/2016
L
665/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice Introducerea unor măsuri cu privire la salarizarea
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum
unele măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-3)
şi a unor măsuri cu caracter fiscal şi bugetar.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

7

S - Adoptat pe
14.03.2016

CD - BUG,
MUN şi APAR
pt. raport comun

TDR:
07.04.2016

Nr.
crt

27

28

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.

29

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

30

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

31

32

PLx
17/2016
L
627/2015

PLx
18/2016
L
628/2015

PLx
19/2016

33

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

34

35

36

37

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

38

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

39

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
211/2015

40

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

41

42

PLx
717/2015
L
405/2015

PLx
746/2015
L
438/2015

S - Adoptat pe
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
20.10.2015
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind Înfiinţarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea atribuţiilor, CD - Retrimis pe
TDR:
activităţii, a posturilor şi a personalului de la Comisariatele
înfiinţarea Gărzilor forestiere. (poz. I-b-28)
29.03.2016
07.04.2016
de
Regim
Silvic
şi
Cinegetic,
care
se
desfiinţează
în
scopul
- Caracter: ordinar
îmbunătăţirii activităţii de monitorizare, implementare şi AGRI şi MUN
- Procedură de urgenţă: da
pt. raport
control în domeniul silviculturii.
- Iniţiator: Guvern
suplimentar
- Cameră decizională: CD

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

Înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice,
agrochimie şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin
preluarea activităţii Direcţiilor pentru agricultură judeţene
şi a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru studii
pedologice şi agrochimie, patrimoniului şi personalului
Caselor Agronomului, care se defiinţează.
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S - Respins pe
21.10.2015

CD - AGRI
pt. raport

TDR:
24.11.2015

Nr.
crt

43

Nr. înreg.

PLx
832/2015
L
570/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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
nr.407/2006. (poz. I-b-48)
CD - AGRI şi
completările ulterioare, în vederea creării cadrului
TDR:
- Caracter: ordinar
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor sportive MED
26.03.2015
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport comun
avizate de federaţiile naţionale de resort.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

44

PLx
318/2014
L
313/2014

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

45

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

TDR:
31.03.2016

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

46

PLx
451/2015
L
139/2015

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

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012,
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin
încălcarea, de către autorităţile române, a angajamentului
de a transpune respectivul act europen până la sfârşitul
lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de
noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea
echipamentelor electronice uzate.
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S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

TDR:
18.06.2015

Nr.
crt

47

48

49

50

Nr. înreg.

PLx
825/2015
L
169/2015

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
83/2016
L
20/2016

PLx
102/2016
L
150/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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).

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED şi
JUR
pt. raport comun

TDR:
10.12.2015

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

TDR:
05.03.2015

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.65/2015 pentru
Completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul S - Adoptat pe
completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind unitar de pensii publice, în vederea stabilirii , pentru 14.03.2016
sistemul unitar de pensii publice. (poz. I-a-13)
angajatori, a unui termen limită de 3 ani necesar pentru CD - MUN
- Procedură de urgenţă: da
normalizarea condiţiilor de muncă.
pt. raport

TDR:
07.04.2016

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind S - Adoptat pe
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 21.03.2016
(poz. II-6)
ulterioare, în vederea respectării Deciziei Curţii CD - MUN şi
- Caracter: organic
Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015, prin care au APAR
- Procedură de urgenţă: da
fost declarate neconstituţionale prevederile art. 26 alin. (3). pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern

TDR:
14.04.2016

- Cameră decizională: CD

51

PLx
627/2015
L
397/2015

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

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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S - Adoptat pe
28.09.2015

CD - SĂN şi
INV
pt. raport comun

TDR:
15.10.2015

Nr.
crt

52

Nr. înreg.

PLx
839/2015
L
393/2015

Titlul proiectului de lege

53

54

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

55

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

56

Nr. înreg.

PLx
315/2014
L
217/2014

Titlul proiectului de lege

57

58

L
158/2014

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
665/2015

59

L
398/2015

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

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

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.
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.

S - Adoptat
01.09.2014

pe

CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
11.09.2014

pe
TDR:
03.06.2015

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

instanţă, precum şi durata maximă a acestei măsuri.
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29.10.2015

Nr.
crt

60

Nr. înreg.

PLx
122/2015
L
592/2014

Titlul proiectului de lege
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

Obiectul de reglementare
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.
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Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

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
626/2015
L
667/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă 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)
- 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

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.
1/201, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi luarea unor măsuri pentru punerea în executare a
titlurilor executorii devenite exigibile în perioada 1
ianuarie 2013 – 31 decmbrie 2013 privind acordarea
unor drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar.

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 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.
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Stadiul

CD - Adoptat pe
05.03.2013
S - Înv
pt. raport

CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

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

Observaţii

TDR:
21.05.2013

TDR:
24.03.2015

TDR:

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
644/2015

4

5

L
541/2015

PLx
643/2015
L
506/2015

Titlul proiectului de lege

6

L
385/2015

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
privind asistenţa financiară rambursabilă între
România şi Republica Moldova, semnat la Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului de CD - Adoptată pe
împrumut privind asistenţa financiară rambursabila
Chişinău, la 7 octombrie 2015. (poz. I-b-41)
30.03.2016
între România şi Republica Moldova în valoare de
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
maxim 150 milioane de euro, semnat la Chişinău, la 7 S -

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

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-b20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
661/2015

Obiectul de reglementare

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

octombrie 2015.

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 S - Adoptat pe
şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate 06.10.2015
acestor încălcări, având în vedere necesitatea
transpunerii dispoziţiilor Directivei(UE) 2015/413 a CD - Adoptat pe
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 16.03.2016
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.

La promulgare
din data de
23.03.2016

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”.

La promulgare
din data de
26.03.2016
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S - Adoptat pe
07.10.2015

CD - Adoptat pe
16.03.2016

Nr.
crt

7

8

9

10

Nr. înreg.

PLx
685/2015
L
379/2015

PLx
761/2015
L
543/2015

PLx
810/2015
L
367/2015

PLx
830/2015
L
515/2015

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)

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
12.10.2015

Observaţii

CD - Adoptat pe
16.03.2016

La promulgare
din data de
26.03.2016

Proiect de Lege privind controlul asupra
S - Adoptat pe
pericolelor de accident major în care sunt
28.10.2015
Crearea
cadrului
juridic
privitor
la
controlul
asupra
implicate substanţe periculoase. (poz. I-b-27)
pericolelor de accident major în care sunt implicate CD - Adoptat pe
- Caracter: ordinar
substanţe periculoase.
16.03.2016
- Procedură de urgenţă: da

La promulgare
din data de
23.03.2016

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

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

S - Respins pe
10.11.2015

CD - Adoptat pe
16.03.2016

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2004 privind
S - Adoptat pe
procedura adopţiei, precum şi a altor acte Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 18.11.2015
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi
normative. (poz. I-b-6)
completările
ulterioare, în sensul revizuirii cadrului CD - Adoptat pe
- Caracter: organic
16.03.2016
normativ în materie.

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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La promulgare
din data de
23.03.2016

La promulgare
din data de
23.03.2016

Nr.
crt

11

12

Nr. înreg.

PLx
140/2014
L
116/2014

PLx
202/2015
L
664/2014

PLx
552/2015

13

L
267/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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 pentru implementarea altor Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
acte normative.
pentru implementarea altor acte normative.
(poz. I-b-10)

Stadiul

S
- Adoptat
25.03.2014

CD - Adoptat pe
16.03.2016

Observaţii

pe
La promulgare
din data de
23.03.2016

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

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

Respins
definitiv

Respins
definitiv

Nr.
crt

14

Nr. înreg.

PLx
595/2015
L
617/2015

Titlul proiectului de lege

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

15

PLx
795/2015
L
27/2016

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

Obiectul de reglementare
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, aprobată cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea stabilirii instanţelor române
competente să emită certificatele care atestă
caracterul executoriu al unei hotărâri în materie
civilă şi comercială, atunci când aceasta urmează să
fie executată în străinătate; stabilirii competenţei
notarului public pentru eliberarea certificatului
european de moştenitor; reglementării procedurii de
emitere, rectificare, modificare sau retragere a
certificatului care însoţeşte o hotărâre cu privire la o
măsură de protecţie; stabilirii instanţelor competente
să se pronunţe cu privire la cererile de recunoaştere
şi încuviinţare a executării (exequátur) a unei
hotărâri străine pronunţate în materia succesiunilor;
stabilirii instanţelor competente să se pronunţe cu
privire la cererile de refuz al recunoaşterii, cererile
de constatate a absenţei motivelor de refuz al
recunoaşterii în materie civilă şi comercială;
stabilirii competenţei instanţei jurisdicţionale
referitoare la cererile de adaptare a măsurii sau
ordinului dispus printr-o hotărâre străină în materie
civilă şi comercială etc.

Ratificarea de către Parlamentul României a Acordului
între 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.
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Stadiul

CD - Adoptat pe
11.11.2015
S - Respins pe

Observaţii

21.03.2016

Respins de
Camera
decizională

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe

Legea nr.
26/2016

23.02.2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
855/2015

16

L
30/2016

PLx
857/2015

17

L
29/2016

Titlul proiectului de lege

18

19

L
28/2016

PLx
652/2015
L
633/2015

Stadiul

Lege privind ratificarea Convenţiei dintre
România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale Ratificarea Convenţiei între România şi Regatul CD - Adoptată pe
cu privire la impozitele pe venit, semnat la Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 22.12.2015
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat
Oslo la 27 aprilie 2015. (poz. I-a-8)
S - Adoptată pe
la Oslo, la 27 aprilie 2015.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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

PLx
859/2015

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.

CD - Adoptată pe
22.12.2015
S - Adoptată pe
23.02.2016

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

23.02.2016

Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului
Europei privind prevenirea şi combaterea
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind CD - Adoptată pe
domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011. prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 18.11.2015
a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai S - Adoptată pe
(poz. I-a-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Legea nr.
27/2016

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

Observaţii

2011.

29.02.2016
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Legea nr.
28/2016

Legea nr.
29/2016

Legea nr.
30/2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
863/2015

20

21

L
561/2015

PLx
641/2015
L
364/2015

Titlul proiectului de lege

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

Obiectul 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”.

Stadiul

S - Adoptată pe
03.12.2015

CD - Adoptată pe
02.03.2016

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

Observaţii

Legea nr.
40/2016

Legea nr.
42/2016

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

22

23

PLx
822/2015
L
560/2015

PLx
691/2015
L
364/2015

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

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

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru pagubele
cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în
perioada aprilie-septembrie 2015, în scopul acordării de
compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în
vedere perioada scurtă de timp rămasă pentru
desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu
încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi
necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea
respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de
producţii agricole eficiente.
Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei
consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a modificării şi completării Legii nr.363/2007
privind
combaterea
practicilor
incorecte
ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind
protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.
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S - Adoptată pe
18.11.2015

CD - Adoptată pe
24.02.2016

S - Adoptată pe
05.10.2015

CD - Adoptată pe
02.03.2016

Legea nr.
44/2016

Legea nr.
51/2016

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

L
13/2016

(primă Cameră)

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

2

L
51/2016

Stadiul

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

S - AGRI
pt.raport

CD -

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

TDR:
01.03.2016

TDR:
08.03.2016

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(la data de 1 aprilie 2016)
I. În perioada 28 martie – 1 aprilie 2016

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 21 avize.
Cele 17 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

13
4

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

3
3
11

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 507 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 71 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 45 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 2642 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

167



rapoarte suplimentare

134

107

95

36



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

14

771

725

929

217

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 28 martie - 1 aprilie 2016
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

RAPORT COMUN asupra Raportului Băncii Naţionale a României pe
anul 2013

31.03.2016

Raport de adoptare
(5/RC din 31.03.2016)

2

RAPORT COMUN asupra Raportului Băncii Naţionale a României pe
anul 2014

31.03.2016

Raport de adoptare
(6/RC din 31.03.2016)

3

4

5

6

7

PLx.441/2015

Plx.442/2015

PLx.562/2015

PLx.563/2015

PLx.564/2015

Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49
din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul
2015

2 parlam.

31.03.2016

Raport de respingere
(7/RC din 31.03.2016)

Propunere legislativă pentru completarea 49 din Legea nr.186/2014 a
bugetului de stat pe anul 2015

1 parlam.

31.03.2016

Raport de respingere
(8/RC din 31.03.2016)

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

Guvern

31.03.2016

Raport de adoptare
(9/RC din 31.03.2016)

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

Guvern

31.03.2016

Raport de adoptare
(10/RC din 31.03.2016)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

Guvern

31.03.2016

Raport de adoptare
(11/RC din 31.03.2016)

8

9

10

PLx.565/2016

PLx.807/2015

PLx.808/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2015
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Guvern

31.03.2016

Raport de adoptare
(12/RC din 31.03.2016)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi
unele măsuri bugetare

Guvern

31.03.2016

Raport de adoptare
(13/RC din 31.03.2016)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2015

Guvern

31.03.2016

Raport de adoptare
(14/RC din 31.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

23.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(164/R din 29.03.2016)

23.03.2016

Raport de adoptare
(167/R din 31.03.2016)

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.70/2016

PLx.74/2016

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II
Guvern
din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi
adoptat de
completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
Senat
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2016
Guvern
pentru modificarea art.28 alin.(41) din Ordonanţa de urgenţă a
adoptat de
Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
Senat
servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.334/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi
forestiere – raport comun cu comisia juridică

147
parlam.
adoptat de
Senat

08.12.2015

Raport de respingere
(166/R din 31.03.2016)

IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.569/2015

1

PLx.347/2013
Plx.533/2013

2

3

PLx.873/2015

PLx.813/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de 15 parlam.
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia adoptat de
lunară pentru creşterea copiilor
Senat
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 1 parlam.
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia adoptat de
lunară pentru creşterea copiilor
Senat
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de 2 parlam.
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia respinsă
lunară pentru creşterea copiilor
de Senat

29.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente a
PLx.569/2015 şi de
respingere a
PLx.347/2013 şi
Plx.533/2013
(148/RS din
29.03.2016)

12 parlam.
adoptat de
Senat

23.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(76/RS din 29.03.2016)

31.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(143/RS din
31.03.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

12 parlam.
respinsă
de Senat

23.03.2016

Raport de respingere
(165/R din 30.03.2016)

147
parlam.
adoptat de
Senat

23.03.2016

Raport de respingere
(166/R din 31.03.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal
nr.210/1999

Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind
38 parlam.
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de
adoptat de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute
Senat
ca personae juridice de utilitate publică

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.752/2015

PLx.334/2015

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru
nr.287/2009 privind Codul civil

completarea

art.382

din

Legea

Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi
forestiere – raport comun cu comisia pentru agricultură
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice
98 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Nu există un fenomen mai înălţător în toată istoria milenară a Basarabiei decât actul revenirii, în anul 1918, a
mult pătimitei jumătăţi estice a moşiei Muşatinilor la străvechea matcă românească, după anexarea ei tâlhărească de
către Rusia ţaristă în anul 1812. Acest eveniment constituie, totodată, şi una din cele mai frumoase pagini din istoria
românilor, prin contribuţia pe care a avut-o la definitivarea unităţii naţionale româneşti la sfârşitul Primului Război
Mondial.
Reacţionând la pretenţiile nejustificate ale Ucrainei, Sfatul Ţării a adoptat, la 16 martie 1918, o declaraţie de
protest ce urma să fie înmânată de către o delegaţie de la Chişinău guvernului ucrainean ,căruia i se cerea
recunoaşterea independenţei Basarabiei şi era atenţionat asupra faptului că: “Teritoriul Republicii Moldoveneşti în
hotarele fostei gubernii a Basarabiei este indivizibil şi nici o parte a Republicii Moldoveneşti nu poate fi ruptă în
folosul altui stat”.
Actul politic de la 27 martie a surprins foarte multă lume, atât în Basarabia, în Rusia, cât şi în Occident. Deşi
aliaţii aprobaseră în principiu idea unirii Basarabiei cu România, totuşi realizarea acesteia, a surprins, deoarece ei nu
crezuseră nicio dată că această provincie românească ar fi fost în stare să se desprindă din lumea slavă în care fusese
încorporată fără ştirea şi fără voia ei cu mai mult de o sută de ani în urmă şi să revină la matca străbună. Într un studiu
special asupra acestui fenomen, întocmit de ministerul de externe britanic la puţină vreme după adoptarea Declaraţiei
de Unire a Sfatului Ţării, se spunea: „Pentru întâia dată în patruzeci de ani, chestiunea basarabeană a devenit din nou
de importanţă internaţională”.
Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti a desfăşurat, în perioada 24-28 martie, cea de-a IX-a ediţie a
Festivalului „Zilele Basarabiei”. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea, la 27 martie, a 98 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România.
Duminică, 27 martie, în cea mai important zi a Festivalului – ziua Unirii Basarabiei cu România, participanţii de
la festival alături de organizatorii evenimentului, s-au deplasat la Mănăstirea Cernica, pentru a aduce un omagiu
celor care au contribuit la înfăptuirea unirii. Astfel, tinerii au depus coroane şi flori la mormintele lui Pantelimon
Halippa, Ioan Pelivan şi primul Mitropolit al Basarabiei, Gurie Grosu, în cinstea cărora s-a ţinut o slujbă de
pomenire.
Prinşi undeva între ciocan şi nicovală, unii dintre basarabenii , vorbesc uneori de parcă am avea o istorie diferită,
de parcă am vorbi de lucruri şi ţări diferite. Basarabia a oboist să fie când „sora furată de români”, când „fiica
răpită de ruşi”. Ea vrea să fie aşa, cum a fost o dată bucata asta de pământ. Vrea să aibă cărţi de limbă şi literatură
română cu în Bacovia, Sadoveanu, Coşbuc al nostru, nu doar al lor. Tineri Basarabiei vor să fie români la ei acasă,
vor să nu-i mai despartă Prutul. Basarabia vrea să retrăiască în 2018, la 100 de ani de la unire, emoţia şi împlinirea
anilor din1918. Acesta este visul Basarabiei, durerea şi chinul ei.
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Dar, realitatea e alta şi din păcate, e mult mai dură. O bucată de pământ, rănit de sârma ghimpată de la frontiera cu
patria mamă Romania, ăsta e adevărul, asta e Basarabia anului 2016.
Vă mulţumesc,
Deputat
Grigore Crăciunescu
***
Despre curajul de a nu mai fugi de responsabilitate
Stimaţi colegi,
Mă adresez astăzi dumneavoastră cu inima mâhnită de cele întâmplate la aşa-zisa şi auto-intitulata
”grădiniţă” Flipper din Cotroceni, inima capitalei noastre, acolo unde camerele de supraveghere au surprins-o pe
însăşi directoarea acesteia agresând copii pe care îi avea în grijă.
Acesta nu pare a fi un exemplu izolat, ceea ce este deosebit de grav şi de îngrijorător.
Mai grav, mai îngrijorător, dincolo de faptele surprinse, este ceea ce declară public unele autorităţi, cărora,
noi părinţii le acordăm prezumţia de competenţă şi încrederea că veghează la cadrul în care educaţia copiilor noştri
se desfăşoară.
Ceea ce domnul Adrian Curaj, Ministru al Educaţiei, declara într-o primă intervenţie publică pe acest subiect,
nu poate să ne mulţumească. Înţelegem că ministerul coordonat de domnia sa este cel care oferă autorizaţii de
funcţionare provizorie şi acreditează acele şcoli şi grădiniţe care îşi prezintă documentaţia unei agenţii din
subordine. Faptul că cei din minister declară sec şi simplu că acea pseudo-grădiniţă nu era acreditată, că pur şi
simplu nu exista din perspectiva funcţionarilor ministerului, în ciuda faptului că se prezenta în mod abuziv părinţilor
de peste 15 ani pe site-urile de specialitate, este de neînţeles şi nu îi absolvă de responsabilităţi şi răspundere.
Citez din declaraţia domnului ministru Curaj: ”Colegii mei mi-au spus că nu era acreditată. Nu că nu era
acreditată, dar nu exista. Poate oricine să-şi pună o etichetă pe uşa pe care scrie 'şcoală'. Sunt o grămadă de instituţii,
existând inclusiv calea instanţei de judecată, unde cineva poate să reclame în momentul în care consideră că s-a
folosit o denumire pentru o instituţie în mod abuziv.”
Domnule ministru Curaj, să înţelegem deci că ceva ce considerăm că nu există, pentru că nu avem acte luate
în evidenţă în acest sens, nu controlăm nici atunci când avem nu doar indicii, ci adevărate campanii de promovare,
când putem observa o activitate îndelungată, când de întâmpină la uşă eticheta „şcoală”? Suntem oare în faţa altui caz
în care o activitate este desfăşurată sub ”patronajul” şi oblăduirea unora care abuzează ei înşişi în exercitarea
serviciului, care nu se mai pot ascunde în spatele sintagmei de ”neglijenţă”, ceea ce de fapt nu-i absolvă deloc de
responsabilitate şi răspundere?
”Noi, din ce mi-au spus colegii mei de la ARACIP, nu am avizat, nu am acreditat acea instituţie, deci ea nu
exista pentru noi”, precizează domnul ministru. Atât? ”Nici usturoi nu am mâncat, nici gura nu ne miroase”, dacă mie permisă această parafrazare? Oare atât de simplu să fie: că ceva ce nu există pentru noi să nu ne mai preocupe să
verificăm, să controlăm, în ciuda tuturor evidenţelor, nu doar a aparenţelor, în ciuda îndatoririlor de serviciu?
Stimaţi colegi,
Din păcate pentru noi toţi, pentru România, se pare că suntem martorii unui nou sport naţional: fuga.
Părinţii au ajuns să fie alergaţi din prezentul propriilor copii şi chiar din viitorul acestora, ademeniţi sau chiar
constrânşi să-i lase pe mâini ce se dovedesc de-a dreptul criminale, într-o zbatere a supravieţuirii, pentru iluzia
asigurării traiului de zi cu zi. Din păcate, copiii, în loc să fie prezenţe care completează, care încheagă şi întregesc
familii, au ajuns să fie consideraţi de unii angajatori drept elemente care complică viaţa propriilor angajaţi. Mai grav,
pentru stat şi instituţiile sale, copiii sunt şi rămân doar statistici. Să admitem că nu se poate altfel, însă chiar şi aşa,
inadmisibil este că, în ciuda indicatorilor îngrijorători oferiţi de aceste statistici, copiii şi tot ceea ce aceştia
reprezintă pentru viitorul nostru al tuturor sunt neglijaţi şi sacrificaţi pentru un prezent şi aşa precar, pentru ceva ce
funcţionează deja de prea mult timp la cote de avarie şi în limite de supravieţuire, dar într-o autosuficienţă de
neînţeles.
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Copiii sunt alergaţi într-un sistem spasmotic, care ar trebui de fapt să le ofere bazele pentru a deveni adulţi
autonomi, bucuroşi de viaţă, animaţi de efortul de a-şi găsi menirea şi a-şi urmări împlinirea. Copiii cresc şi pe
măsură ce o fac, fug mai mult sau mai puţin conştient de ceea ce ar trebui să fie un cadru de susţinere şi formare ca
viitori adulţi - şcoala. Semnalele sunt că sistemul actual de învăţământ este depăşit, că este ceva din care se fuge din
cauză că a devenit de speriat, terifiant, şi nu ceva către care se aleargă datorită satisfacţiilor pe care le oferă,
perspectivelor deschise, curiozităţii cultivate şi plăcerii de a descoperi şi a lucra împreună, copii şi adulţi laolaltă.
Instituţiile au ajuns şi ele să fugă de responsabilitate, de propria raţiune de a exista, căutând mai degrabă
justificări, ascunzându-se după vine colective sau deturnând atenţia prin sugerarea de alţi vinovaţi. Cei din instituţii
sunt într-un continuu maraton de acoperire cu hârtii, de justificare, atunci când nu mai este loc de „fofilare” – scuzată
fie-mi exprimarea.
Stimaţi colegi, din când în când, consternarea ne cuprinde pe noi toţi. Însă nu este suficient. Pasul imediat
următor este cel al luării de poziţie, al acţionării fiecăruia din rolul sau funcţia pe care o deţine.
În acest sens, i-am adresat o întrebare oficială domnului ministru Adrian Curaj pe subiectul care face tema
acestei declaraţii politice, în speranţa că răspunsul pe care îl va formula de această dată va fi nu doar o declaraţie de
presă formulată într-o încercare de pivotare menită a apăra imaginea instituţiei pe care o coordonează, ci unul bazat
pe o anchetă făcută cu simţ al răspunderii, cu gândul la acei copii traumatizaţi poate pe viaţă, la părinţii lor înşelaţi în
mod continuu nu doar de acea pseudo-grădiniţă, la toţi părinţii actuali care mai au un pas până la disperare în ceea ce
priveşte sistemul românesc de învăţământ, la viitorii şi actualii părinţi în sufletul cărora sămânţă plantată a
neîncrederii prinde rădăcini din ce în ce mai puternice.
Vă mulţumesc pentru atenţie,
Deputat
Raluca Surdu
***
Să nu permitem transformarea educaţiei într-un S.R.L.
Unele evenimente recente, ne determină să readucem în discuţie un subiect deosebit de grav, şi anume :
cadrul legislativ privind autorizarea şi acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Este cunoscut cazul recent al grădiniţei particulare din Bucureşti, unde educatoarea a agresat mai mulţi
copii. Faptul că respectiva unitate nu era nici măcar autorizată nu ar trebui să reprezinte o noutate. La nivel naţional,
funcţionează numeroase aşa-numite grădiniţe particulare, care însă nu deţin nici un fel de autorizaţie de funcţionare
şi nu au fost supuse niciunui proces de control şi acreditare. Ne putem convinge de această stare de fapt dacă vom
confrunta datele furnizate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar ( ARACIP
) cu oferta publică a grădiniţelor şi vom observa că numeroase astfel de unităţi funcţionează în afara legii.
Mai exact, aceste unităţi funcţionează fără forme legale, sau se ascund în spatele unor forme de organizare
alternative, pretinzând că sunt cluburi pentru copii, şcoli de limbi străine, sau furnizori de educaţie alternativă. Au
existat cazuri in care operatorii economici nu au permis efectuarea controalelor de către instituţiile abilitate, invocând
că în respectivul imobil funcţionează un club privat, care nu desfăşoară activităţi economice.
Mai mult decât atât, din totalul grădiniţelor particulare autorizate, foarte puţine sunt şi acreditate în
condiţiile legii. Conform ARACIP, acreditarea unei grădiniţe se face prin raportarea la standardele specifice,
instrumente care măsoară capacitatea unei unităţi de învăţământ de a funcţiona în parametri obligatorii. Practic,
acreditarea constituie garanţia ca unitatea respectivă asigură servicii de calitate.
Mă întristează faptul că trebuie să apară un caz grav, emoţionant, pentru a ne determina să
acţionăm.Problema asigurării calităţii în instituţiile preuniversitare nu poate suporta nicio amânare. Este nevoie de
un efort corelat al Parlamentului şi al Ministerului Educaţiei, pentru a crea şi implementa un cadru normativ care să
răspundă cerinţelor actuale.
O situaţie la fel de gravă o întâlnim în cazul unităţilor care oferă servicii de tip after-school. Lipsa unui cadru
normativ care să reglementeze această activitate a dus la înfiinţarea acestor unităţi sub diferite coduri CAEN, fapt ce
îngreunează inclusiv efectuarea controalelor. Am elaborat o propunere legislativă care să reglementeze modalitatea
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de înfiinţare, autorizare şi funcţionare a unităţilor care prestează servicii de tip after-school. Sper să obţin sprijinul
colegilor pentru a legifera acest domeniu!
În calitate de părinte, sunt preocupată de serviciile de care beneficiază copiii în aceste unităţi. Sunt convinsă că
fiecare părinte îşi doreşte să îşi lase copiii într-un loc în care să îi fie garantată stabilitatea psihică, integritatea fizică,
siguranţa sanitară şi servicii educaţionale de calitate.
A face bani de pe urma eforturilor părinţilor care încearcă să le ofere copiilor o educaţie de calitate, este de
neconceput ! Nu putem tolera ca educaţia copiilor noştri să fie transformată într-o goană sălbatică după profit. Nu
putem accepta ca banii să fie puşi înaintea siguranţei copiilor !
Deputat
Maria Grecea
***
Denunţul dlui Sebastian Ghiţă
minciuni si dezinformări la adresa familiei Klaus Iohannis
După votul din Parlament Camera Deputaţiilor a hotărât , prin vot secret cu bile, ca dl. Deputat Sebastian
Ghiţă să nu fie reţinut şi nici trimis în judecată mulţumită colegilor săi pesedişti. Spre deosebire de alţi parlamentari
care, de la tribuna Camerei Deputaţilor, au spus “ vă rog votaţi pentru ridicarea imunităţii, să pot să îmi demostrez
nevinovăţia în instanţă”, dl. Ghiţă la fel ca si alţi prieteni ai d-lui Ponta a recurs la metoda vă vor fumos votaţi
impotriva ridicării imunităţii, citez:
“ Am venit astăzi în faţa dumneavoastră …, pentru a vă ruga … să analizaţi cu obiectivitate şi să respingeţi cererile
de reţinere şi arestare formulate împotriva mea.”
Spre deosebire de alţi parlamentari trimisi in judecată si care au început denunţurile după ce au trecut pe la “Beciul
Domnesc”, dl. Sebastian Ghiţă a început cu denunţurile direct de la plenul camerei, si aici citez: “ Vreau sa spunem
adevărul:
•
Preşedintele Iohannis este în pragul demisiei din cauza unui posibil dosar făcut soţiei;
•
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este ameninţat pe surse cu dosare si percheziţii la foşti
colaboratori;
•
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, are în lucru două dosare;
•
Foşti Prim Miniştri ai României au fost fie arestaţi, fie trimişi în judecată, fie au dosare în lucru;
•
Şefi de servicii de informaţii au dosare;
•
Procurorul General a fost demis cu un dosar;
•
Şefii tuturor partidelor politice sunt ţinuţi sub ameninţarea dosarelor, inclusiv Vasile Blaga şi Alina
Gorghiu;
•
Peste 100 de parlamentari au dosare;
•
Şefii tuturor instituţiilor media au dosare: Antena 3, Evenimentul Zilei, B1 TV, Realitatea TV, România TV,
Mediafax etc.
•
Mii de medici, profesori, oameni de afaceri şi funcţionari sunt hartuiţi cu dosare;
•
Mii de firme româneşti au fost distruse cu dosare. Rezultatul: România a pierdut peste 5 miliarde de euro,
bani europeni!..”
Doresc să vă întreb, domnule Sebastian Ghiţă, pe ce bază si argumente aveţi în susţinerea celor spuse mai
sus. Nu credeţi că aruncaţi anatema asupra întregii ţări ca fiind coruptă?
De asemenea, doresc să vă întreb pe ce bază si ce argumente aveţi, domnule Sebastian Ghiţă, când afirmaţi
că preşedintele României, Klaus Iohannis, este în pragul de a-şi da demisia din cauza soţiei sale pentru că ar avea un
posibil dosar? … Nu vă este rusine să aruncaţi cu minciuni şi invenţii în mass media , dezinformând astfel şi
populaţia, numai ca dvs. să scapaţi de cererile de reţinere şi arestare?
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VĂ CER PUBLIC să demonstraţi acuzaţiile referitoare la dl. Preşedinte Klaus Iohannis şi la soţia acestuia,
iar în cazul în care nu aveţi nicio dovadă concretă (exceptând apariţiile comandate de pe anumite site-uri) să vă
cereţi scuze public, domnule Sebastian Ghiţă, şi să daţi dezminţiri în presă.
Deputat
Mircea Cazan
***
Relocarea consulatului din Toronto - un gest de respect faţă de comunitatea românească din Canada
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Comunitatea românească din Toronto a solicitat Ministrului Afacerilor Externe, domnului Lazăr
Comănescu, prin intermediul unei petiţii, sprijin pentru relocarea sediului Consulatului român din Toronto.
M-am alăturat demersului românilor din regiunea Ontario/ Canada şi i-am adresat domnului Ministru o
scrisoare deschisă rugându-l să analizeze rapid solicitarea perfect întemeiată a concetăţenilor noştri stabiliţi în
această regiune.
Am făcut acest gest având în vedere faptul că din judeţul pe care îl reprezint în Parlamentul României,
judeţul Alba, se regăsesc in acest spaţiu geografic un număr consistent de români.
Aceştia se află în contact permanent cu ţara si asteaptă din partea autorităţilor statului român responsabile cu
gestionarea problemelor diasporei sprijin concret si o implicare mai mare.
Practic, românii din Ontario /Canada sunt nemulţumiţi de spaţiul în care îşi desfăşoara activitatea
Consulatul din Toronto, într-o locaţie neadecvată pentru o funcţionare la standarde decente.
Domnul Consul General, Doru Liciu a apreciat eforturile făcute pentru a determina implicarea ministerului
in rezolvarea problemei Consulatului din Toronto, iar faptul că domnul ministru Lazăr Comânescu a soluţionat
favorabil cererea, demonstrează că există deschidere din partea autorităţilor de la Bucureşti în remedierea
disfuncţionalităţilor semnalate.
Mă bucur că instituţiile statului român funcţionează .şi îşi respectă şi onorează obligaţiile constituţionale în
sensul apărării şi garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în egală măsură, pentru toţi cetăţenii săi.
Mă astept ca şi pe viitor, Ministrul Afacerilor Externe să trateze cu aceeaşi seriozitate şi profesionalism
cazuri similare, atunci când ele îi vor fi aduse în atenţie de către cetăţeni români din diáspora.Cred ca o evaluare a
tuturor locaţiilor consulare, pentru ca acestea să fie utile,, funcţionale,, uşor de găsit şi în primul rând decente, este
absolut necesară pentru a promova imaginea României şi pentru a onora cetăţenii români aflaţi în afara graniţelor.
Să nu uităm că în acest an, la alegerile parlamentare vom avea primul scrutin la care cetăţenii români din
afara graniţelor vor vota prin corespondenţă. Prima verigă în acest proces al votului prin corespondenţă este
reprezentată de misiunile diplomatice ale României.
Astfel, cetăţenii români cu drept de vot, având domiciliul sau reşedinţa în străinătate, se vor putea înregistra
la acest scrutin printr-o cerere scrisă, depusă personal sau transmisă prin poştă, la ambasade şi consulate.
Acesta este un argument important pentru care Ministerul Afacerilor Externe trebuie să se preocupe să aibă
misiuni diplomatice funcţionale şi bine dimensionate pentru a face faţă nevoilor cetăţenilor din diáspora.
Un stat responsabil trebuie să aibă capacitatea indentificării celor mai bune soluţii în vederea consolidării
legăturilor cu cetăţenii săi, indiferent de spaţiul geografic în care aceştia trăiesc. Iar Ministerul Afacerilor Externe
este pionul central in materializarea acestui deziderat!
Vă mulţumesc,
Deputat
Dan Coriolan Simedru
***
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 Întrebări

Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
domnului Cătălin Homor, director general interimar al C.N.A.D.N.R.
Soluţii pentru anumite porţiuni de drum din D.N. 17
Domnule ministru,
Domnule director general,
Deşi România continuă să se afle în fruntea clasamentelor privind victimele înregistrate pe drumurile publice
naţionale, unele acţiuni ale administratorilor drumurilor, care nu implică eforturi financiare deloc considerabile, ar
putea preîntâmpina producerea unor accidente soldate cu victime sau chiar şi cu decese. Este şi cazul Drumului
Naţional nr. 17, care face legătura între localităţile Suceava şi Gura Humorului, unde, în zona localităţii Şcheia, într-o
curbă periculoasă s-au produs într-un timp, relativ scurt, nu mai puţin de 4 accidente rutiere soldate cu decese. În
ciuda constatărilor lucrătorilor Poliţiei rutiere, potrivit cărora curba se află la capătul unui segment de drum pe care se
rulează, de obicei cu viteze ridicate, administratorul drumului nu a întreprins nici până astăzi noi măsuri, care să
conducă la creşterea siguranţei pe drumurile publice. După cum foarte bine cunoaşteţi, simpla amplasare a unui
indicator de atenţionare sau a unui marcaj suplimentar nu va limita riscul producerii de noi accidente cu victime
umane. Pe cale de consecinţă, vă rog să-mi comunicaţi, domnule Ministru, domnule Director general, ce măsuri de
urgenţă doriţi să implementaţi pe DN 17 pentru creşterea siguranţei circulaţiei rutiere pe acest drum, ştiindu-se că
fiecare zi de întârziere înseamnă un risc suplimentar asumat cu privire la producerea unor noi evenimente rutiere
nedorite.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată doamnei Cristiana Paşca-Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Generalizarea reţelelor de canalizare în zonele periurbane
Doamnă ministru,
În cea mai mare parte a zonelor din periferia urbană, precum şi în zonele periurbane, extinderea reţelelor de
utilităţi nu a avut acelaşi ritm cu dinamica dezvoltărilor imobiliare. Astfel, în mare parte dintre noile cartiere de case
sau blocuri de locuinţe lipsesc reţelele de canalizare şi apă curentă, soluţiile improvizate fiind reprezentate de fosele
mai mult sau mai puţin septice şi de alimentarea cu apă din fântâni de suprafaţă, în rare cazuri de mare adâncime.
După cum ştiţi, fosele septice care nu respectă condiţii minime de mediu afectează, prin infiltraţii, calitatea apelor
din pânzele freatice, utilizate pentru uzul menajer al familiilor. În România, mare parte dintre programele de
extindere a reţelelor de apă şi canal s-au derulat prin Ministerul Agriculturii, pe componenta dezvoltare rurală. La
nivelul zonelor orăşeneşti sau a zonelor periurbane (Judeţul Ilfov), nu există încă soluţii viabile, deoarece mare parte
dintre planurile de urbanism nu au luat în considerare această problemă, iar conectarea noilor reţele la cele deja
existente exced capacităţile tehnice ale acestora. Cunoscând faptul că managementul apelor menajere are un impact
crucial asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra calităţii apelor subterane şi supraterane, vă rog, doamnă
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Ministru, să precizaţi cum şi în ce condiţii pot fi sprijinite autorităţile administraţiei publice locale în vederea
dezvoltării unor proiecte durabile în domeniul managementului apelor reziduale menajere.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Secară
***
Adresată domnului Cătălin Homor, director general interimar al C.N.A.D.N.R.
Pasajele rutiere de pe centura Aradului
Domnule Director General,
Aceste două pasaje rutiere au fost unele dintre cele mai tergiversate lucrări de infrastructură gestionate de
CNADNR, mai ales că ele sunt în construcţie din 2011 deşi sunt foarte necesare, deoarece traficul rutier este extrem
de îngreunat în această zonă.
Ştiu că aţi prevăzut în bugetul CNADNR fonduri pentru reluarea lucrărilor, dar licitaţiile s-au amânat pentru
luna aprilie. Transportatorii, dar şi locuitorii Aradului doresc ca finalizarea acestora şi darea lor în folosinţă să aibe
loc cât mai curând.
În acest sens vă rog domnule director general să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi cu aproximaţie, care
este termenul anticipat de finalizare a acestor pasaje în ideea în care se tot fac licitaţii , fără să avem un căştigator al
lucrării.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Scheau
***
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Suprafaţa cultivată ecologic în România
Domnule Ministru,
Piaţa românească se confruntă cu o mare problemă, şi aici mă refer la lipsa unei strategii de promovare a
produselor ecologice, explicându-se astfel faptul că acestea nu sunt cunoscute şi căutate de consumatorul român, ceea
ce nu este adevărat.
Cel mai important pas făcut de autorităţi, ar fi acela de a aduce la cunostinţa populaţiei importanţa acestor
produse, chiar dacă ar avea un cost puţin mai ridicat în comparaţie cu cel al produselor neecologice. Rolul
agriculturii ecologice este tocmai acela de a conferi produselor, prin respectul faţă de natură şi de legile ei, gust,
textură şi calităţi autentice, mai ales că multe dintre legumele şi fructele comercializate în supermarketuri au un
aspect artificial şi sunt total lipsite de gust, iar mulţi români sunt nevoiţi să le cumpere.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica care este, la această dată,
suprafaţa cultivată ecologic în România şi strategiile de promovare a produselor ecologice.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Scheau
***
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Adresată domnului Cristian Grigore Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Schimbarea destinaţiei centrelor de informare turistică din judeţul Arad
Domnule Ministru,
In ultimii ani s-au aruncat milioane de euro din fonduri europene pe „apa sâmbetei”, fonduri investite în
centre de informare turistică, în număr de 30 numai în judeţul Arad, 16 dintre acestea construite la sate , în zone greu
accesibile. Astăzi , majoritatea stau închise cu lacătul iar primarii din aceste localităţile pierd bani pentru
întreţinerea acestora.
Promovarea turismului în România rămâne o himeră în multe părţi ale ţării şi sper ca pe viitor să fim mai
responsabili şi să numai punem carul înaintea boilor . Promovarea României ca destinaţie turistică se face prin
realizarea unei strategii turistice naţionale, prin rezolvarea infrastructurii, prin atragerea de investitori şi apoi putem
să investim şi în centrele de informare turistică.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica dacă aveţi în proiect
schimbarea destinaţiei acestor centre de informare turistică în şcoli, dispensare sau biblioteci, mult mai utile
centăţenilor din zonele respective.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Scheau
***
Adresată domnului Andrei Butaru, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor
Măsurile preconizate de ANSVSA în domeniul creşterii suinelor
Domnule Preşedinte,
Având în vedere situaţia critică în care se află sectorul creşterii suinelor în România vă adresez următoarele
întrebări:
1, Câte ferme de creştere şi reproducţie de suine de tip A şi câte ferme profesionale sunt autorizate la nivel naţional
şi care este capacitatea acestora de îngrăşare şi reproducţie?
2. Câte controale aţi efectuat la nivel naţional cu privire la comerţul intracomunitar de carne de porc, produse şi
porci vii în anul 2015 şi ce sancţiuni s-au aplicat?
În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi ce măsuri intenţionează să promoveze instituţia pe care o
conduceţi, pe lângă cele stabilite legal în prezent.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
George Scarlat
***
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Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Situaţia sesizată de mass media referitoare la posibile agresiuni exercitate asupra copiilor de la o grădiniţă
privată din Bucureşti
Domnule ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
vă adresez întrebarea:
În data de 25 martie 2016, au fost difuzate reportaje referitoare la Grădiniţa Flipper Garden din Bucureşti, în
care s-au prezentat înregistrări ale camerelor de luat vederi din interiorul grădiniţei, înregistrări care au surprins acte
de agresiune ale directoarei asupra copiilor înscrişi la această grădiniţă.
De atunci, periodic, pe toate canalele de televiziune este reluat acest subiect care nemulţumeşte opinia
publică din ţara noastră. Mai mulţi părinţi ai acestor copii au fost nevoiţi să înregistreze sesizări la Secţia 17 Poliţie
şi la Protecţia Copilului – DGASPC Sector 6, referitor la aceste fapte de violenţă asupra copiilor, violenţă fizică şi
verbală, pentru a se declanşa o anchetă asupra directoarei Ioana Ana Neagu. Din păcate, organele abilitate ale statului
(Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare) nu au întreprins niciun demers pentru a verifica legalitatea
funcţionării acestor societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii (neabilitate şi neconforme cu normalitatea) care se
ocupă de creşterea copiilor noştri.
Consider, Domnule Ministru, că este revoltător ce s-a întâmplat cu aceşti copii nevinovaţi din această
grădiniţă şi vă rog să îmi comunicaţi cum de s-a putut ca aceasta să funcţioneze timp de 15 ani, apărând pe toate
site-urile de specialitate ale grădiniţelor particulare, fără autorizaţie. De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi măsurile
pe care le-aţi luat cu privire la acest incident inuman şi ce demersuri veţi lua pentru a stopa aceste abuzuri asupra
copiilor care sunt înscrişi la acest tip de grădiniţe.
Vă rog, Domnule Ministru, să solicitaţi Inspectoratului Şcolar al municipiului Bucureşti o anchetă complexă a
grădiniţelor care depun sau nu depun cereri de acreditare şi autorizare, conform încadrărilor în prevederile legislaţiei
în vigoare, întrucât este posibil să mai existe asemenea cazuri în care copii sunt maltrataţi. Părinţii trebuie să aibă o
bază de date, comunicată de către Ministerul Educaţiei, astfel încât asemenea grave acte de violenţă, fizică şi
psihică, să nu se mai repete.
De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi măsurile pe care trebuie să le luaţi pentru a închide aceste grădiniţe
sau cămine (particulare) pentru copii, care funcţionează fără autorizaţii, dar apar pe toate site-urile grădiniţelor
particulare, astfel încât drepturile copiilor să nu fie încălcate.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Raluca Surdu
***
Adresată domnului Radu Boroianu, preşedintele Institutului Cultural Român
Sediul în Barcelona al Institutului Cultural Român
Stimate domnule preşedinte al Institutului Cultural Român,
În urma întâlnirii cu românii din Spania, regiunea Catalunia, vă aduc la cunostinţă solicitarea dumnealor,
justificată, de a avea un sediul în Barcelona al Institutului Cultural Român, sediu care este necesar având în vedere
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale într-unul din cele mai importante orase din Europa din punct de vedere
cultural.
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Vă rog, în calitatea pe care o aveţi, să întreprindeţi toate diligentele necesare pentru ca România să aibă în
curând un nou sediu al Institutului Cultural Român în străinătate.
Vă solicit răspunsul în scris!
Cu stimă,
Deputat
Aurelian Mihai
***
Adresata domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României
Ambasador pentru Marea Britanie
Stimate domnule prim-ministru,
Vă aduc la cunostinta faptul că de la rechemarea în ţară a domnului ministru Mihnea Motoc, fost ambasador
al României în Marea Britanie, statul român nu a numit şi trimis încă la post un alt ambasador într-o ţară importantă
pentru relatiile politice şi comerciale, o ţară în care avem un număr însemnat de cetăţeni români, comunitate a cărei
prezenţă este în crestere.
Vă rog, în calitatea pe care o aveţi, să ridicaţi această problemă din partea Guvernului pe care îl conduceţi,
făcând diligentele necesare pentru ca România să aibă în curând un nou ambasador în Marea Britanie.
Vă solicit răspunsul în scris!
Cu stimă,
Deputat
Aurelian Mihai
***
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
Exceptare de la aplicarea Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015
Având în vedere că Legea nr. 282 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente care prevede ca
atelierele de creaţie ale UAP care îşi desfăşoară activitatea în clădiri incluse în clasa I de risc seismic, să-şi închidă
porţile până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni
seismice a construcţiei existente, în caz contrar riscându-se amenzi de la 50.000 lei la 70.000 lei, vă întreb dacă nu se
pot excepta de la aplicarea legii, ca şi în cazul blocurilor de locuinţe din care nu sunt evacuaţi locatarii, şi spaţiile în
care creează artiştii, acestea nepresupunând “aglomerări de persoane?” aşa cum se specifică în articolul 2, alineatul
(61): „Se interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2
alin. (5) lit. a) şi altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie
realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente."
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
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Adresată doamnei Aura Carmen Răducu, ministrul Fondurilor Europene
Situaţia publicării ghidurilor solicitanţilor
Stimată doamnă ministru,
Vă rog să-mi răspundeţi, în scris, câte ghiduri a aprobat şi a publicat Ministerul Fondurilor Europene, până
la această dată, pentru exerciţiul financiar 2014-2020? Câte întâlniri aţi avut cu beneficiarii?
Se cunoaşte bine faptul că întârzierile in demararea accesării fondurilor europene sunt multe şi grave (multe
firme intră în faliment sau insolvenţă), şi pentru corecta informare a cetăţenilor şi beneficiarilor interesaţi, vă întreb
care este graficul pe care îl aveţi în vedere pentru absorbţia fondurilor europene puse la dispoziţia României , în
intervalul 2014-2020.
Care este estimarea dvs în legătură cu perioada de timp care va trece între data publicării ghidurilor de
solicitant şi data la care antreprenorii vor putea începe lucrările sau demara micile afaceri?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Situaţia obiectivelor de investiţii din
Master Planul General de Transport al României
Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi în scris, câte obiective de investiţii din Master Planul General de
Transport al României au avizele necesare pentru a putea fi începute lucrările efectiv?
Orizontul de timp al Master Planului este anul 2030, iar în textul acestei strategii se specifică faptul că va
exista un „Plan separat de Implementare a Proiectelor, ce va defini programul de eşalonare a proiectelor.
Planul de Implementare va lua în considerare gradul de maturitate al proiectelor precum şi eligibilitatea la
diferite surse de finanţare, criterii care nu au fost incluse în evaluarea multicriterială utilizată la prioritizarea
proiectelor din cadrul Master Planului.”
Din aceste motive, vă întreb care sunt concret proiectele ajunse la un grad de maturitate, pe care le
consideraţi a fi imediat demarate?
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresatã domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Situaţia incertă a elevilor şcolilor postliceale din învăţământul privat care efectuează practica şcolară în
unităţile sanitare
Este evident faptul că elevii care au ales să urmeze cursurile unei şcoli postliceale sanitare din învăţământul
privat , fiind interesaţi de dezvoltarea lor personală şi însuşirea meseriei de asistent medical în mod temeinic, au
nevoie de exercitarea practicii şcolare în unităţile spitaliceşti. Dar, în multe cazuri, viitorii asistenţi medicali, instruiţi
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în sistemul de învăţământ privat, sunt nevoiţi să plătească stagiul de practică şcolară sau chiar nu au acces în spitale
deoarece majoritatea contractelor de colaborare pentru practică sunt încheiate cu unităţi de învăţământ de stat.
Din aceste motive, vă întreb dacă veţi lua în considerare reglementarea activităţii practice în spitale, în sensul
nediscriminării elevilor care studiază la postlicealele din învăţământul privat, astfel încât să nu fie nevoiţi să plătească
orele de practică şi să aibă acces în unităţile sanitare (aşa cum elevii şi studenţii din învăţământul de stat au dreptul,
prin normele legale în vigoare). Având în vedere că cererea de asistenţi medicali pe piaţa muncii este mare şi că este
nevoie ca aceşti tineri să fie cât mai bine pregătiţi, vă rog, domnilor Miniştri, să faceţi demersurile necesare care se
impun pentru reglementarea şi soluţionarea problemei prezentate.
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
 Interpelări
Adresată:domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
De către: deputat Virgil Guran
Obiectul interpelării : Stadiul lucrărilor la autostrăzi.
Domnule ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art.193 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
vă adresez prezenta interpelare :
Aşa cum am precizat în precedenta interpelare nr.2862B/22.03.2016, revin şi vă rog să-mi comunicaţi,
domnule ministru, care sunt progresele înregistrate în construcţia de autostrăzi în săptămâna care a trecut – în mod
concret câţi kilometri de autostradă au fost finalizaţi.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
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