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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 7 - 11 noiembrie 2016)

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 7 noiembrie
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, luni, 7 noiembrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă
şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de
participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării
exportului de produse româneşti pe pieţele ţintă( ״PHCD 120/2016) – 180 voturi pentru
2. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015 (PHCD
119/2016) 183 voturi pentru.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (PL-x 449/2016) – lege ordinară – 184 voturi pentru.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare (Pl-x 413/2016)
– lege ordinară – 187 voturi pentru.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea
unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din
industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (PLx 456/2016) – lege ordinară – 182 voturi pentru.
6. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind
controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
semnat la Washington, la 14 aprilie 2016 (PL-x 447/2016) – lege ordinară – 179 voturi pentru.
7. Legea privind parteneriatul public-privat, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.390
din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.532 din 17 iulie 2014 (PL-x 457/2013/2015)
- lege ordinară – 177 voturi pentru.
8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 şi semnat
de România la New York, la 22 aprilie 2016 - (PL-x 493/2016) – lege ordinară – 178 voturi pentru.
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei
la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PL-x 434/2016) – lege ordinară – 176 voturi pentru.
10. Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PL-x 408/2015) – lege ordinară – 165 voturi pentru, 11 abţineri.
11. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării
Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art.12 alin.(3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor
contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 5 Guvernului
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România
este parte (PL-x 369/2016) – lege ordinară – 176 voturi pentru.
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri
pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 262/2016) – lege ordinară – 176 voturi pentru.
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x
69/2016) – lege ordinară – 176 voturi pentru.
14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x
96/2014) – lege ordinară – 177 voturi pentru.
15. Legea pentru conferirea titlului „Erou al Naţiunii Române” lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi
jertfită spre propăşirea neamului românesc, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 194/2014/2015) lege ordinară – 168 voturi pentru, 10 abţineri.
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 214/2016) – lege ordinară – 179
voturi pentru.
17. Proiectul de Lege pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
(PL-x 377/2016) – lege ordinară – 178 voturi pentru.
18. Propunerea legislativă privind procedura interpretării actelor normative (Pl-x 112/2016) – lege ordinară –
176 voturi pentru.
19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2016 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PL-x 502/2016)
- lege organică – 178 voturi pentru.
20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Locuinţei nr.114/1996 (Pl-x 386/2014) – lege organică.
21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea
şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 419/2016) – lege organică – 178 voturi
pentru.
22. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 174 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x
347/2016) – lege organică – 177 voturi pentru.
Două proiecte de lege au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final, după cum
urmează:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
(Pl-x 310/2016) - lege organică;
2. Proiectul de Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi
prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite (PL-x 306/2016) -lege ordinară.
În aceeaşi zi, au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale (Pl-x 364/2016) - lege organică;
2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (PL-x
567/2008) - lege organică.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că deputaţii Constantin Alin Bucur (Grupul parlamentar al
UNPR) şi Daniel Stamate Budurescu (Grupul parlamentar al PNL) îşi vor desfăşura, în continuare, activitatea în
cadrul Grupului parlamentar al ALDE.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 11 noiembrie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

1358

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

237

1) Dezbătute

551

din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în reexaminare la Senat
– la vot final

454

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

519
60
50
191
217
1
32
807
206
582
14

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

5

3) Desesizări

9

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 519 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
152 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
63 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
27 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
62 proiecte de legi
367 propuneri legislative
* În anul 2016 au fost promulgate 214 legi, dintre care 23 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2015.
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 11 noiembrie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

998

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

237

1) Dezbătute

197

din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– la vot final

165

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

165
25
48
36
56
32
807
206
582
14

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

5

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 165 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
50 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
25 proiecte de legi
115 propuneri legislative
* În anul 2016 au fost promulgate 214 legi, dintre care 23 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2015, 155 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie 2016 şi 36 din
inţiativele legislative adoptate în sesiunea sep
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa de luni, 7 noiembrie 2016

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

231
193

din care: - în dezbatere
- la vot final

38
54

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

48

- votate
din care: - înaintate la Senat
- la promulgare
- la vot final
Retrimise la comisii

▪ Cele 22 iniţiative legislative votate privesc:
14 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
6 proiecte de legi
8 propuneri legislativeegi rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi
16 propuneri legislati

22
5
17
32
2
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor
(săptămâna 7 - 11 noiembrie 2016)

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

Pl-x 413/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi
pe căi navigabile interioare

2.

PL-x 419/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 privind
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996

3.

PL-x 96/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar

4.

PL-x 449/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

5.

PL-x 369/2016 - Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea
participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de
Probaţiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme
internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care
România este parte
PL-x 262/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri
pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ

6.

7.

PL-x 194/2014/2015 - Lege pentru declararea lui Avram Iancu „Erou al Naţiunii Române”
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

8.

Pl-x 112/2016 - Lege privind procedura interpretării actelor normative

9.

PL-x 214/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

10.

PL-x 377/2016 - Lege pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

11.

PL-x 502/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Economic şi Social
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12.

PL-x 456/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 privind
reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina
operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

13.

PL-x 408/2015 - Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

14.

PL-x 457/2013/2015 - Lege privind parteneriatul public-privat
Reexaminarea urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.390 din 2 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.532 din
17 iulie 2014
PL-x 434/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea
plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

15.
16.

Pl-x 386/2014 - Lege pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996

17.

PL-x 69/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru
suspendarea prevederilor art. 23
alin. (1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 347/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea art. 174 alin. (6) din Legea educației
naționale nr.1/2011

2.

PL-x 447/2016 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională
pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

3.

Pl-x 310/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
PL-x 306/2016 - Proiect de Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de
privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor
specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947,
pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
PL-x 493/2016 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12
decembrie 2015 şi semnat de România la New York, la 22 aprilie 2016

4.

5.
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2016

(situaţie la data de 11 noiembrie 2016)
În şedinţa din data de 14 septembrie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2016, care cuprinde 17
proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 10 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs
diferite etape ale procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

2

8

Total

Total general:

Senat
În
procedură

0

0

0

10

0

CAMERA DEPUTAŢILOR
ADOPTATE /
ÎN PROCEDURĂ
RESPINSE
- pe ordinea de zi a
- transmise la Senat:
plenului:
0
- în curs de
- la comisiile
0
promulgare:
permanente:
0
- legi promulgate:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
- transmise la Senat:
plenului:
0
- în curs de
- la comisiile
1
promulgare:
permanente:
0
- legi promulgate:
- înregistrate la BP :
1

0
1
1
0
2
5

9
10

ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2016
(situaţie la data de 11 noiembrie 2016)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind măsuri de
S - Adoptat pe
eficientizare a achitării amenzilor
29.06.2015
Instituirea unui mecanism eletronicde evidenţă şi comunicare în
contravenţionale. (poz. I-b-4)
CD - BUG şi
materia amenzilor contravenţionale, în măsură să permită furnizarea în
- Caracter: ordinar
JUR
timp real a datelor despre creanţele datorate şi plăţile efectuate.
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern

PLx
554/2015
L
279/2015

TDR:
22.09.2015

- Cameră decizională: CD

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

1

Nr. înreg.
PLx
598/2015
L
643/2015
PLx
390/2016

2

L
253/2016

Titlul proiectului de lege
Propunere
legislativă
privind
naţională de apărare. (poz. I-a-4)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

industria Crearea cadrului legal privind industria naţională de CD - Adoptată pe
apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe

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

domenii de activitate strategice, restucturarea şi
regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor,
creşterea competitivităţii şi diversificarea produselor
specificedomeniului, precum şi participarea la
activităţile industriei europene de apărare.

25.112015
S - Adoptată pe
24.10.2016

La promulgare
din data de
07.11.2016

Proiect de lege privind ceremoniile oficiale.
S - Respinsă pe
(poz. I-a-3)
Stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile 26.09.2016
- Caracter: ordinar
ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţilor şi
CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
instituţiilor publice, centrale şi locale.
- Iniţiator: Guvern
18.10.2016

La promulgare
din data de
26.10.2016

- Cameră decizională: CD

3

PLx
96/2014
L
658/2013

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul
judiciar.
(poz. I-b-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

Modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind
cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare,
în scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a
Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi
conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele
judiciare între statele membre.

- Adoptată
S
24.02.2014
CD - Adoptată pe
07.11.2016

pe
La SG din data
de 07.11.2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

4

5

6

7

PLx
636/2015
L
535/2015

PLx
626/2015
L
667/2015

Plx
315/2016
L
238/2016

Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului
Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei
Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom CD + S
2014. (poz. I-c-1)
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Adoptată pe 19.09.2016
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Europene.

Lege privind instituirea unui mecanism de
prevenire a conflictului de interese în procedura
CD - Adoptată pe
de atribuire a contractelor de achiziţie Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 09.12.2015
publică.(poz. I-a-1)
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de S - Adoptată pe

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

Lege privind măsurile necesare implementării
proiectului de dezvoltare pe teritoriul României
a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe
coridorul conductei de transport BulgariaRomânia-Ungaria-Austria. (poz. I-b-1)

atribuire a contractelor de achiziţie publică.

26.09.2016

Stabilirea măsurilor necesare implementării proiectului
de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de
Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria.

S - Respinsă pe
27.06.2016

Venitul minim de incluziune ca beneficiu de asistenţă
socială acordată familiilor şi persoanelor singure aflate
în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi
combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

S - Adoptată pe
19.09.2016

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 5 deputaţi+senatori
- Cameră decizională: CD

PLx
368/2016

Lege privind venitul minim de incluziune.
(poz. I-a-2)

L
200/2016

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

Legea nr.
168/2016

2

CD - Adoptată pe
20.09.2016

CD - Adoptată pe
04.10.2016

Legea nr.
184/2016

Legea nr.
185/2016

Legea nr.
196/2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
272/2016

8

L
153/2016

PLx
391/2016

9

L
429/2016

Titlul proiectului de lege

Lege privind stabilirea condiţiilor pentru
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor
din tutun şi a produselor conexe şi de
modificare a Legii nr.349/2002 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun. (poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind integrarea sistemului feroviar din
România în spaţiul feroviar unic european.
(poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi
vânzarea produselor din tutun şi a produselor
conexe,urmărindu-se transpunerea integral în legislaţia
internă a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind
aproprierea actelor cu putere de lege şi a actelor
administrative ale statelor member în ceea ce priveşte
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun
şi a produselor conexe şi de modificare a Legii
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun şi a produselor conexe
şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE şi a Drectivei
delegate 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014
de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea
galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate
pe produsele de tutun.
Stabilirea unor măsuri pentru integrarea sistemului
feroviar din România în spaţiul feroviar unic european,
urmărindu-se transpunerea integrală în legislaţia
internă a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind
instituirea spaţiului feroviar unic european, şi abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea
capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea
utilizării infrastructurii feroviare.

3

Stadiul

S - Adoptată pe
07.06.2016

CD - Adoptată pe
18.10.2016

S - Adoptată pe
26.09.2016

CD - Adoptată pe
18.10.2016

Observaţii

Legea nr.
201/2016

Legea nr.
202/2016

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 29 - 2016
săptămâna 7 – 11 noiembrie 2016

G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
(situaţie la data de 11 noiembrie 2016 )
I. În perioada 7 – 11 noiembrie 2016
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 10 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 16 avize.
Cele 10 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

7
3

Rapoartele elaborate se referă la:





4
0
6
0

ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
ordonanţe ale Guvernului:
proiecte de legi şi propuneri legislative:
alte documente, la solicitarea BP şi BPR:

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 594 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 79 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 1 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2016.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 3082 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

509



rapoarte suplimentare

134

107

95

102



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

46

771

725

929

657

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 7 - 11 noiembrie 2016

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.418/2016

PLx.449/2016

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptat de
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Senat

18.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(500/R din 04.11.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
Guvern
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi adoptat de
unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea
Senat
unor acte normative – raport comun cu comisiile pentru muncă şi
juridică

31.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(502/R din 07.11.2016)

Denumirea proiectului

II. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.366/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 – raport
comun cu comisia juridică

1 parlam.

01.11.2016

Raport de respingere
(507/R din 08.11.2016)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.386/2014

Data
dezbaterii

Observaţii

15 parlam.
respinsă
de Senat

30.03.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(229/RS1 din
07.11.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la
Paris, la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York, la 22
aprilie 2016

Guvern

02.11.2016

Raport de adoptare
(501/R din 07.11.2016)

07.11.2016

Raport de respingere
(504/R din 07.11.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

31.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(502/R din 07.11.2016)

07.11.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(503/R din 07.11.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
locuinţei nr.114/1996 – raport comun cu comisia juridică

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.493/2016

PLx.497/2016

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
10 parlam.
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
adoptat de
ambalaje, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Senat
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

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

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.449/2016

PLx.502/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
Guvern
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi adoptat de
unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea
Senat
unor acte normative – raport comun cu comisiile pentru buget şi
juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 adoptat de
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
Senat

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

1

2

3

4

5

6

7

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.449/2016

Plx.386/2014

PLx.327/2016

PLx.242/2008
/2009
Plx.366/2016

PLx.483/2016

PLx.159/2016

Data
dezbaterii

Observaţii

01.11.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(502/R din 07.11.2016)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 15 parlam.
locuinţei nr.114/1996 – raport comun cu comisia pentru respinsă
de Senat
administraţie

18.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(229/RS1 din
07.11.2016)

Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 1 parlam.
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia pentru egalitate de şanse

25.10.2016

Raport de adoptare
(505/R din 08.11.2016)

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Guvern

01.11.2016

Raport de adoptare
(506/R din 08.11.2016)

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 – raport
comun cu comisia pentru drepturile omului

1 parlam.

25.10.2016

Raport de respingere
(507/R din 08.11.2016)

44 parlam.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006
adoptat de
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Senat

07.11.2016

Raport de respingere
(508/R din 08.11.2016)

07.11.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(509/R din 08.11.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
Guvern
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi adoptat de
unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea
Senat
unor acte normative – raport comun cu comisiile pentru buget şi
muncă

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – raport comun cu
comisia pentru apărare

6 parlam.
adoptat de
Senat

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.159/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – raport comun cu
comisia juridică

6 parlam.
adoptat de
Senat

13.06.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(509/R din 08.11.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 1 parlam.
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia juridică

04.10.2016

Raport de adoptare
(505/R din 08.11.2016)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.327/2016

Denumirea proiectului

