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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 27 – 31 martie 2017)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 27 martie
Camera Deputaţilor a adoptat, pe articole, luni, 27 martie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017
privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea
bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României (PHCD 21/2017).
2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei
Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (PHCD 22/2017).
3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din
Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (PL-x
325/2016) - lege ordinară
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL-x 450/2016) - lege organică
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de
depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 (PL-x 145/2017) - lege
ordinară
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă (PL-x 417/2016) - lege ordinară
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din
Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termică a populaţiei (PL-x 22/2017) - lege ordinară
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a
personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 461/2016) - lege ordinară
9. Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei României (Pl-x 127/2017) - lege constituţională
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii (PL-x 146/2017) - lege organică, a fost retrimis Comisiei pentru administraţie publică, în
vederea întocmirii unui raport suplimentar.
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Ședința Camerei Deputaților de marți, 28 martie
Camera Deputaților a adoptat, prin vot final marți, 28 martie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017
privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea
bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României (PHCD 21/2017) – 172 voturi pentru, 83
împorivă;
2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei
Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (PHCD 22/2017) – 266 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din
Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (PL-x
325/2016) - lege ordinară – 274 voturi pentru;
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de
depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
(PL-x 145/2017) - lege ordinară – 276 voturi pentru;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă (PL-x 417/2016) - lege ordinară – 281 voturi pentru;
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.5 indice
1 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termică a populaţiei (PL-x 22/2017) - lege ordinară – 277 voturi pentru;
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a
personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 461/2016) - lege ordinară – 280 voturi pentru, 1 împotrivă, 1
abținere;
8. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind
regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei (PL-x 522/2015) - lege ordinară
– 284 voturi pentru, 1 abținere;
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL-x 450/2016) - lege organică – 281 voturi pentru, 1 abținere;
Camera Deputaților a adoptat, de asemenea, tot prin vot final un număr de 18 proiecte de lege (15 ordinare, 3
organice), pentru care s-au întocmit rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate.
Un număr de 3 propuneri legislative au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, pentru o nouă analiză și redactarea de
noi rapoarte, după cum urmează:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator (PL-x 483/2016) - lege ordinară;
2. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12
decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată (Pl-x 279/2016) - lege ordinară;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 576 din 13 august 2010 (Pl-x 410/2016) - lege organică;
În ceea ce privește propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei României (Pl-x 127/2017) - lege constituţională,
aceasta a fost scoasă de pe ordinea de zi a votului final (139 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 abțineri), urmând a fi retrimisă
Birourilor permanente reunite pentru a analiza un posibil conflict de competențe între cele două Camere și pentru a se decide
traseul legislativ al acesteia.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 31 martie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative

959

din care:
– existente la sfârşitul anului 2016

793

– înregistrate în luna ianuarie 2017
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017

6
160

1) Dezbătute

253
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

231

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

249
19
28
35
167
1
1
2
707
122
568
14
3
6
8
7
1

Cele 249 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
61 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
34 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
20 proiecte de legi
188 propuneri legislative

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. ** În anul 2017
au fost promulgate 42 legi, dintre care 5 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare, 2 din iniţiativele legislative
adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 35 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative
aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor

Şedinţele din zilele de luni, 27 şi marţi, 28 martie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

135
133

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
27

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate
din care: - la Senat

25
25
0

- la promulgare

7

- respinse definitiv

18

- la vot final
Retrimise la comisii

2
5

▪ Cele 25 iniţiative legislative votate privesc:
6 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
19 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

16 propuneri legislati
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 27 – 31 martie 2017)
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 325/2016 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru
modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate

2.

PL-x 450/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru
modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

3.

PL-x 145/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2017 privind
prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la
data de 25 ianuarie 2017

4.

PL-x 417/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2016 pentru
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

5.

PL-x 22/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2016 pentru
modificarea art.51 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

6.

PL-x 461/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind
stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

7.

PL-x 522/2015 - Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenţei
II. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat:

1.

Pl-x 109/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

2.

Pl-x 116/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

3.

PL-x 404/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României în străinătate

4.

PL-x 186/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

5.

PL-x 194/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.19 al Legea nr.202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al României
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6.

Pl-x 504/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

7.

Pl-x 572/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

8.

Pl-x 871/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

9.

PL-x 264/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente

10.

PL-x 265/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind statutul
aleşilor locali

11.

Pl-x 380/2016 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 27 al Legii
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

12.

PL-x 110/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.154/2012 privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

13.

PL-x 373/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public
al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului
"Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului
Judeţean Braşov pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"

14.

Pl-x 278/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare

15.

Pl-x 564/2014 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 60 indice 1,
alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006

16.

Pl-x 605/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator

17.

Pl-x 288/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2012 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator

18.

Pl-x 360/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse
în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 31 martie 2017)
În şedinţa din data de 16 martie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista
priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2017, care
cuprinde 118 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 55 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi
au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:
Stadiul proiectelor
de legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor
primă
4
Cameră
sesizată:

Senat
În
procedură

0

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

0
0
0

- pe ordinea de zi a
plenului:
Camera
Deputaţilor
- Cameră
decizională:

52

Total
Total
general:

1

1
56

1

12

- la comisiile
permanente:

35

- înregistrate la BP :

2

49

ADOPTATE /
RESPINSE
- transmise la
Senat:
3
- în curs de
promulgare: 1
- respinse
definitiv:
0
- legi
promulgate: 0
- transmise la
0
Senat:
- respinse
0
definitiv:
- în curs de
promulgare: 2
- legi
promulgate: 0
6

55
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 30martie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
133/2017

1

2

3

L
634/2016

PLx
460/2016
L
431/2016

PLx
122/2017
L
631/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, a Legii S - Adoptat pe
nr.207/2015, precum şi a altor acte normative specifice, în 13.02.2017
din domeniul financiar-fiscal. (poz. I-a-15)
scopul reglementării unor măsuri financiar-fiscale, cu impact CD - OZ Plen
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

direct asupra flexibilizării mijloacelor de plată şi al
îmbunătăţirii transparenţei bugetare.

BUG

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea
S - Adoptat pe
Stabilirea cadrului normativ pentru amenajarea spaţiului 10.10.2016
spaţiului maritim. (poz. I-a-16)
maritim, urmărind promovarea creşterii durabile a
- Caracter: ordinar
CD - OZ Plen
economiilor maritime, a dezvoltării durabile a zonelor
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul administraţiei publice
centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut
la art.136 din Legea nr.304/2004 privind
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-24)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

marine şi a utilizării durabile a resurselor marine.

Stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
centrale, prorogarea termenului prevăzut la art.36 din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea
şi completarea unor acte normative.

ADMIN și MED

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - OZ Plen
ADMIN

Observații
Raport de
adoptare cu
amendamente
depus pe data
de 29.03.2017
(173/R/ 2017);

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe data de
30.03.2017
(179/R/ 2017);

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise și
respinse depus
pe data de
30.03.2017
(183/R/ 2017);

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
524/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2010. (poz. I-c-1)

L
616/2011

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

5

6

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

7

L
394/2012

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

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
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general CD +S
anul 2010. (poz. I-c-2)
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul BUG CD + BUG S
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual
de execuție a bugetului de stat, a contului anual
de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)

Observații

Raport depus
pe data de
25.10.2012;
urmează să
intre pe OZ

2010.

Raport depus
pe data de
25.10.2012;
urmează să
intre pe OZ

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a
CD +S
contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic
BUG CD + BUG S
de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2011.

Raport depus
pe data de
23.10.2013;
urmează să
intre pe OZ

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2011 și a contului general anual de Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului CD +S
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general BUG CD + BUG S
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe
anul 2011. (poz. I-c-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

anul 2011.

Raport depus
pe data de
23.10.2013;
urmează să
intre pe OZ

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2012. (poz. I-c-5)

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

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

9

L
547/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj
pe anul 2012. (poz. I-c-6)

PLx
411/2014

10

L
568/2014

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

11

L
569/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Raport depus
pe data de
25.06.2014;
urmează să
intre pe OZ

BUG CD + BUG S

Raport depus
pe data de
25.06.2014;
urmează să
intre pe OZ

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

Raport depus
pe data de
24.03.2015;
urmează să
intre pe OZ

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 CD + S
au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea BUG CD + BUG S
bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a
fost modificată prin ordonanţele de rectificare a bugetului.

Raport depus
pe data de
24.03.2015;
urmează să
intre pe OZ

CD +S

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

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

Observații

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
337/2013

13

L
501/2013

PLx
71/2015

14

L
604/2014

PLx
554/2015

15

L
279/2015

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-9)

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

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

Proiect de Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea
şi sancţionarea spălării banilor , precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a finanţării actelor de terorism. (poz. I-a-4)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul
sănătăţii şi pentru modificarea unor acte
normative.
(poz. I-a-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul
informării Autorităţilor europene de supraveghere în
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr.
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013.
Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte
normative, intervențiile legislative vizând reglementarea
modalității de plată a contribuției pentru medicamentele ce
vor face obiectul contractului cost/volum/cost/volum-rezultat,
incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri comune
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără contribuție
personală, pe baza prescripției medicale în sistemul de
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru denumirile
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care
se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, de
către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a
medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora.

Raport depus
pe data de
28.06.2016;
urmează să
intre pe OZ

S - Adoptat pe
25.02.2014

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

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
SAN pt. raport
comun

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a
S - Adoptat pe
achitării amenzilor contravenţionale.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și 29.06.2015
(poz. I-a-1)
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în CD - BUG şi
- Caracter: ordinar
măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre JUR pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
creanțele datorate și plățile efectuate.
comun

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
27.05.2015

TDR:
02.03.2015

TDR:
22.09.2015

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
504/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind
prevenirea,
constatarea
şi
sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-25)

L
454/2016

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

PLx
511/2016

17

L
548/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind
contractele de credit oferite consumatorilor
pentru bunuri imobile precum şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori.
(poz. I-a-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Actualizarea definiției autorităților cu competențe în
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate
structurile care au responsabilitatea gestionării și controlului
fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru
perioada de programare 2014-2020. S-au introdus prevederi
noi care să asigure armonizarea reglementărilor legale
naționale cu reglementările europene, în special în ceea ce
privește măsurile pe care autoritățile naționale le întreprind
în vederea combaterii fraudelor cu fonduri europene și
protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene,
inclusiv pentru perioada de programare 2014-2020.
Transpunerea prevederilor Directivei 2014/17/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014
privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru
bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor
2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE)
nr.1093/2010. Proiectul de lege reglementează, în principal,
drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte
contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea,
cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit
garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte
privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit
de către creditorii non-financiari, anumite cerinţe
prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi
supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor care
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, aspecte cu
privire la furnizarea de servicii accesorii, modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2010, educaţia financiară a consumatorilor, informaţii
şi practici preliminare încheierii contractului de credit,
informaţii şi drepturi privind contractele de credit,
rambursarea anticipată, cerinţe referitoare la entităţile de
recuperare creanţe, evaluarea bunului, servicii de consiliere.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - BUG şi
JUR
TDR:
pt. raport comun 15.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - BUG şi
TDR:
15.11.2016
JUR
pt. raport comun

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
24/2017

18

L
550/2016

PLx
128/2017

19

L
633/2016

PLx
143/2017

20

L
3/2017

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin
accidente de vehicule şi de tramvaie. (poz. I-a-6)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele
măsuri de eficientizare a implementării
proiectelor de infrastructură de transport, unele
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-a-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal. (poz. I-a-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Reglementarea asigurării obligatorie de răspundere civilă
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule,
precum şi a organizării şi funcţionării Biroului
Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile
legislative vizează reglementarea contractului de asigurare
RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile
generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA,
modalitatea şi termenele de plată, în cazul în care se optează
pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii
prevăzute de lege. Totodată, proiectul prevede şi posibilitatea
suspendării contractului RCA, la cererea asiguratului care a
încheiat un astfel de contract pe perioada suspendării
dreptului de circulaţie al vehiculului, conform prevederilor
legale sau pe perioada imobilizării vehiculului
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de urgență
nr.40/2015. Principalele modificări vizează modalitatea de
încheiere de către Ministerul Transporturilor a contractelor
de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în
cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de
interes național în vederea furnizării de servicii de transport
adecvate, precum și a compensației de serviciu public;
reglementări privind veniturile, închirierea, cheltuielile
pentru investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări ale
infrastructurii feroviare publice, zona de siguranță și
protecție, pentru administratorul infrastructurii feroviare;
abrogarea art.40, deoarece nu mai este necesar în condițiile
în care Regulamentul (CE) nr.1370 stabilește prevederi în
acest sens. Reglementează modalitatea de plată a
cheltuielilor aferente proiectelor de infrastructură de
transport fazate din bugetul de stat.
Modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal. Măsurile vizează, în principal,
susținerea mediului de afaceri prin încurajarea înființării şi
dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării
activităților de inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea
vânzărilor imobiliare, eliminarea inechităților privind plata
contribuțiilor pentru toţi salariații din România, scutirea la
plata impozitului pe venit pentru salariații sezonieri cu
contract individual de muncă.

Stadiul

S - Adoptat pe
22.12.2016

CD - BUG,
IND, JUR și
TRSP
pt. raport comun

Observații

TDR:
16.02.2017

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - BUG şi
TDR:
TRSP
07.03.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - BUG
pt. raport

TDR:
16.03.2017

Nr.
crt

21

22

23

24

Nr. înreg.

PLx
100/2009
L
694/2008

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
640/2015
L
455/2016

PLx
781/2015
L
390/2015

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-a-30)

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase
şi pietrelor preţioase în România. (poz. I-a-29)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele
măsuri pentru implementarea mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor
de energie electrică, pentru perioada 2013-2020,
inclusiv Planul naţional de investiţii. (poz. I-a-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase
din România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia internă a
prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce priveşte
efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre
preţioase.

Stadiul
S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

TDR:
12.03.2009

S - Adoptat pe
02.09.2010

CD - Retrimis
TDR:
pe data de
02.04.2013
19.03.2013 la
IND și JUR
pt. raport comun
S - Adoptat pe
05.10.2015

Stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică,
pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de
investiţii.

CD - Retrimis
pe data de
18.11.2015 la
IND
pt.raport
suplimentar

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 și a Consiliului din 21 mai 2013
CD - IND și
comercianţi. (poz. I-a-28)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
- Caracter: ordinar
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. JUR
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
02.12.2015

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

25

26

27

Nr. înreg.

PLx
213/2016
L
10/2016

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
512/2016
L
553/2016

PLx
468/2012

28

L
543/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea
produselor şi garanţiile asociate acestora.
(poz. I-a-27)

Modificarea si completarea Legii nr.449/2003, în sensul
introducerii unor clarificări cu privire la definiţia
consumatorului, a garanţiei comerciale, a garanţiei legale de
conformitate şi a certificatului de garanţie. Scopul propunerii
este de a îmbunătăţi reglementarea existentă în ceea ce
priveşte
obligaţiile
comerciantului
şi
drepturile
consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de
folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea se
pot returna, schimba cu un alt produs, sau schimba cu
contravaloarea lor.

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi
a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-a-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.
(poz. I-a-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind suplimentele
alimentare. (poz. I-a-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în vederea
deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a reducerii
impactului financiar negativ asupra operatorilor economici
afectaţi, a reducerii cantităţilor de deşeuri generate, precum
şi a creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare a acestora
prin extinderea răspunderii producătorilor asupra
organizaţiilor colective de transfer, care preiau
responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare pe
fluxurile de deşeuri.
Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact
asupra domeniului achiziţiilor publice, astfel încât să fie
eliminate sau modificate prevederile contradictorii legislaţiei
europene în domeniul achiziţiilor publice, pentru a se evita
declanşarea unor proceduri de infrigement asupra României.
În acest sens, demersul normativ intervine asupra Legii
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, Legii nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, precum şi asupra Legii
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.
Stabilirea
cadrului
legal
privind
comercializarea
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre
privind suplimentele alimentare.

Stadiul

S - Adoptat pe
19.04.2016

CD - IND
pt.raport

Observații

TDR:
26.05.2016

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - IND și
MED
pt.raport comun

TDR:
10.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - IND și
JUR
pt.raport comun

TDR:
15.11.2016

S - Respins pe
30.10.2012

CD - AGRI și
TDR:
SAN
29.11.2012
pt. raport comun

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
455/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru
modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie. (poz. I-a-31)

L
543/2016

PLx
23/2017

30

L
547/2016

PLx
112/2017

31

L
576/2016

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice. (poz. I-a-9)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în şcoli.
(poz. I-a-22)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Abrogarea procedurii de expropriere pentru cauză de
utilitate publică în vederea realizării perdelelor forestiere
prevăzută de Legea nr.289/2002, urmând ca aceasta să se
realizeze potrivit prevederilor Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,
cu modificările şi completările ulterioare.

S - Adoptat pe
10.10.2016

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010, în sensul
consolidării cadrului legal, precum şi al întăririi capacităţii
de control privind integritatea fondului forestier naţional,
trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din lemnul forestier
naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara
acestuia.

S - Adoptat pe
28.12.2016

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2010, în sensul includerii preşcolarilor din
grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program
normal de 4 ore în grupul ţintă de beneficiari ai distribuţiei
gratuite de fructe.

Observații

CD - AGRI, JUR
TDR:
și MED
27.10.2016
pt. raport comun

CD - AGRI și
TDR:
JUR
16.02.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - AGRI și
TDR:
INV
02.03.2017
pt. raport comun

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
134/2017

32

L
636/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru
suspendarea prevederilor art.23 alin.23 alin.(1)
lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006. (poz. I-a-38)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Suspendarea până la data de 25 aprilie 2017 a prevederilor
art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006, referitoare la interzicerea
păşunatului animalelor domestice în teren agricol între 6
decembrie - 24 aprilie.

S - Adoptat pe
13.02.2017

CD - AGRI și
TDR:
MED
09.03.2017
pt. raport comun

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
26/2017

33

L
557/2016

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-20)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

34

35

PLx
117/2017
L
589/2016

PLx
146/2017
L
9/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind
aprobarea Programului pilot de acordare a unui
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50
de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
(poz. I-a-18)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii. (poz. I-a-37)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi
înfiinţarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere
(C.N.I.R.) ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică,
sub autoritarea Ministerului Transportului, de interes
strategic național, în vederea dezvoltării pe termen lung a
reţelei de transport TEN-T Centrală şi Globală, în
conformitate cu obiectivele asumate faţă de Comisia
Europeană. Totodată, se prevede modificarea și completarea
unor acte normative cu relevanță în domeniu, și anume Legea
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes
național, județean și local, precum și Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat, ce se va desfăşura pe
durata anului şcolar 2016-2017, în vederea asigurării
accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor
copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă sau
de situaţia socio-economică.

Modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, urmărindu-se sprijinirea dezvoltării investițiilor,
reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolată a
localităților, precum și eliminarea disfuncționalităților
existente la nivelul autorităților administrației publice
responsabile cu autorizarea construcțiilor.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
22.12.2016

CD - TRSP și
TDR:
JUR
16.02.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - ADMIN și TDR:
02.03.2017
ÎNV
pt. raport comun

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - Retrimis pe
data de
TDR:
27.03.2017 la
14.04.2017
ADMIN
pt. raport
suplimentar

Nr.
crt

36

37

38

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
825/2015
L
169/2015

PLx
505/2016
L
456/2016

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice.
(poz. I-a-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, în vederea
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii
Europene în domeniul protecţiei mediului.
(poz. I-a-34)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul
pentru mediu. (poz. I-a-13)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea termenului
de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 4 iulie 2012, privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice (DEEE), respectiv 14
februarie 2014, precum şi prin încălcarea, de către
autorităţile române, a angajamentului de a transpune
respectivul act europen până la sfârşitul lunii august 2014,
contribuind la reducerea deşeurilor şi la eficientizarea
valorificării resurselor, prin promovarea de noi standarde
privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea echipamentelor
electronice uzate.
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a
opt acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate
în Expunerea de motive prin faptul că „ La data de 2
octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis României o
solicitare de informaţii cu privire la transpunerea Directivei
2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul
dreptului penal (Dosarul EU Pilot 5642/13/JUST).

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii
atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce
priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale,
respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea
veniturilor la Fondul pentru mediu.

Stadiul

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

Observații

TDR:
18.06.2015

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED și
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MED
pt. raport

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.11.2016

Nr.
crt

39

40

Nr. înreg.

PLx
113/2017
L
579/2016

PLx
139/2017
L
638/2016

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor. (poz. I-a-40)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
managementului ariilor natural protejate.
(poz. I-a-39)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea
transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE,
alături de eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor
Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile
cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de
dezvoltare), de posibilitatea aplicării principiului „plăteşte
pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale, acolo
unde este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi al
protecţiei mediului, precum şi de introducerea de obligaţii
etapizate privind nivelul de pregătire pentru reutilizare,
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de
umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui
alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele cărora
sunt emise autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute
la îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase
provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări. Totodată
proiectul vizează transpunerea Directivei (UE) 2015/1127.
Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului
ariilor naturale protejate, respectiv, suspendarea aplicării
prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate
şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
până la data de 1 mai 2017, ca urmare a neadoptării actului
normativ prevăzut la art.3 alin.(2) din respectiva lege, care
ar fi trebuit să reglementeze structura organizatorică,
atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate.

Stadiul

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - MED
pt. raport

Observații

TDR:
02.03.2017

TDR:
16.03.2017

Nr.
crt

41

Nr. înreg.

PLx
324/2016
L
259/2016

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.16/2016 pentru
completarea anexei la Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie
socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate în baza planurilor
de disponibilizare, precum şi alte măsuri.
(poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

42

43

PLx
476/2016
L
375/2016

PLx
526/2016
L
438/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de
urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002
privind Statutul poliţistului. (poz. I-a-7)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul
străinilor. (poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Instituirea derogării de la prevederile art.10 din Ordonanţa
Guvernului nr.29/2013, în sensul acordării venitului lunar de
completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.36/2013 şi persoanelor disponibilizate de la Compania
Naţională a Uraniului S.A., precum şi completarea Listei
operatorilor economici pentru care planul de disponibilizare
se întocmeşte pentru reducerea activităţii, cu două noi
puncte, pct.3 şi 4, în care sunt nominalizaţi doi operatori
economici, respectiv: Societatea Complexul Energetic
Hunedoara S.A. şi Compania Naţională a Uraniului S.A.
Bucureşti

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002, în sensul
punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu Deciziile Curţii
Constituţionale nr.172 și 244 din 24 martie 2016 şi,
respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi armonizarea şi
dezvoltarea carierei poliţistului, prin crearea unui cadru
legislativ îmbunătăţit care să conducă la o cât mai mare
stabilitate şi eficienţă legislativă în domeniu. Soluţiile
propuse vizează stabilirea tipologiei şi duratei cursurilor de
carieră, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al
poliţistului precum şi ocuparea posturilor vacante
Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
străinilor, cu scopul de a crea un cadru legislativ mai clar şi
de a oferi posibilitatea gestionării eficiente a migraţiei,
azilului şi angajării în muncă a străinilor. Se urmăreşte, în
principal, transpunerea parţială în legislaţia internă a
Directivei 2014/36/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de intrare
şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării
unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, precum
şi a Directivei 2014/66/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare şi de
şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer
în cadrul aceleiaşi companii.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
05.09.2016

CD - Retrimisă
pe data de
06.03.2017 la
MUN
pt. raport
suplimentar

TDR:
24.03.2017

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - MUN,
JUR și APAR
pt. raport comun

TDR:
10.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MUN,
JUR și APAR
pt. raport comun

TDR:
22.11.2016

Nr.
crt

44

45

46

Nr. înreg.

PLx
115/2017
L
587/2016

PLx
317/2016
L
237/2016

PLx
394/2013
L
2992013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru
completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de
transport public local nr.92/2007, precum şi
pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa
Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea
unor măsuri bugetare. (poz. I-a-19)

Decontarea integrală a abonamentelor de transport emise de
operatorii de transport rutier pentru facilitățile de transport
acordate elevilor prevăzute la alin.3 al art.84 din Legea
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil.
(poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-a-14)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificările propuse vizează transpunerea Directivei
2014/60/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au
părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de modificare a
Regulamentului (UE) nr.1024/2012 (Reformare), publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)
nr.L147/24 din 12.06.2015.
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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - INV și
TRSP
pt. raport comun

S - Adoptat
28.06.2016

pe

CD - Retrimisă
pe 14.03.2017 la
CULT
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat
21.10.2013

CD - Retrimis
pe data de
27.02.2017 la
JUR
pt. raport
suplimentar

TDR:
02.03.2017

TDR:
03.04.2017

pe

TDR:
17.03.2017

Nr.
crt

47

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
141/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru
prorogarea unor termene, instituirea unor noi
termene, privind unele măsuri pentru finalizarea
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind
reforma sistemulu judiciar, semnat la Bucureşti la
27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea
nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-35)

Prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene,
stabilirea unor măsuri pentru finalizarea acţiunilor pentru
activităţile cuprinse în contractele încheiate în cadrul
Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar,
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi modificarea unor
acte normative, intervenţiile legislative vizând evitarea unor
blocaje care ar putea să apară în mai multe domenii, cauzate
de imposibilitatea îndeplinirii la timp a unor obligaţii
instituite prin respectivele acte normative.

L
645/2016

Stadiul

S - Adoptat
20.02.2017

CD - JUR
pt. raport

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

48

BP
469/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de şomaj
pe anul 2015. (poz. I-c-10)

CD + S

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

49

BP
470/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de şomaj
pe anul 2015. (poz. I-c-11)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD + S

Observații

pe
TDR:
16.03.2017

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

1

Nr. înreg.

L
33/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind aprobarea participării
României ca membru asociat la Proiectul
BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi
transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare EconomicăOCDE, 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. (poz. I-b-3)

Obiectul de reglementare

Aprobarea participării României ca membru asociat la
Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi
transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, 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.

Stadiul

Observații

CD -

Comisia sesizată
a depus raportul
- favorabil

CD - Adoptat pe
14.03.2017
S - ADMIN și APAR
pt. raport comun

TDR:
04.04.2017

S - BUG

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

2

3

PLx
9/2017
L
50/2017

PLx
11/2017
L
47/2017

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.76/2016 privind
înfiinţarea,
organizarea şi
funcţionarea
Direcţiei Generale de Protecţie Internă a
Ministerului Afacerilor Interne. (poz. I-b-4)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei
Generale de Protecţie Internă, ca structură specializată
cu atribuții în domeniul securității naționale, în
subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, cu
personalitate juridică, urmând a se desființa
Departamentul de Informații și Protecție Internă.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
CD - Adoptat pe
urgenţã a Guvernului nr.81/2016 privind
07.03.2017
modificarea şi completarea Legii educaţiei
Modificarea
şi
completarea
Legii
educaţiei
naţionale
S - Inv
naţionale nr.1/2011. (poz. I-b-1)
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
pt. raport
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

TDR:
04.04.2017

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

PLx
154/2017
L
56/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului
de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru
politici de dezvoltare privind eficientizarea
finanţelor publice şi creşterea economică)
dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Bucureşti, la 20 decembrie 2016. (poz. I-a-41)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

5

6

PLx
321/2016
L
581/2016

PLx
461/2016
L
424/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.49/2016 pentru
modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a - zone protejate. (poz. I-b-2)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea art.1 din Legea nr.490/2004
privind stimularea financiară a personalului
care gestionează fonduri comunitare.
(poz. I-a-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Ratificarea Acordului de împrumut (cel de-al doilea
împrumut pentru politici de dezvoltare privind
eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică),
în valoare de 500 milioane de euro. Măsurile de reformă
asociate acestuia se referă, în principal, la
îmbunătățirea
administrării
datoriei
publice
guvernamentale, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor
publice și a managementului și performanțelor
întreprinderilor de stat, precum și la îmbunătățirea
pieței de energie și a pieței de capital, precum și a
cadastrului.
Modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a zone protejate, în vederea corelării acesteia cu legislația
în domeniu și a creării unui cadru unitar a ariilor
naturale protejate, la care să aibă acces în mod facil toți
factorii
interesați,
în
contextul
îndeplinirii
angajamentelor ce-i revin României și care derivă din
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene și a
evitării eventualelor sancțiuni de ordin financiar ca
urmare a neîndeplinirii acestor obligații.

Modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004,
introducând printre beneficiarii stimulării financiare
personalul care gestionează fonduri comunitare şi
personalul de specialitate care îndeplineşte efectiv
atribuţii de gestionare a fondurilor alocate prin Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru
Securitate Internă.

Stadiul

CD - Adoptat pe
21.03.2017
S - BUG
pt. raport

CD - Adoptată pe
18.10.2016
S - Adoptată pe
20.03.2017

S - Adoptat pe
11.04.2016

CD - Adoptat pe
28.03.2017

Observații

TDR:
11.04.2017

La promulgare
din data de
29.03.2017

Nr.
crt

7

Nr. înreg.

PLx
136/2017
L
644/2016

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind
unele măsuri în vederea implementării
programului "Prima casă", precum şi pentru
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei
publice centrale. (poz. I-a-36)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.60/2009. Intervenţiile
legislative vizează definirea noţiunii de locuinţă nouă în
sensul programului „Prima casă”, introducerii unei
garanţii diferenţiate la creditele destinate achiziţiei de
locuinţe, al introducerii unei modificări cu privire la
opţiunea finanţatorilor de a reutiliza plafonul de 50%
din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul
Programului.

Stadiul

S - Adoptată pe
13.02.2017

CD - Adoptată pe
21.03.2017

Observații

La promulgare
din data de
29.03.2017
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor
( la data de 31 martie 2017 )
I. În perioada 27 – 31 martie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 34 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 12 avize.
Cele 34 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

18
16

Rapoartele elaborate se referă la:





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

4
2
24
4

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 564 proiecte de legi şi propuneri legislative, din
suplimentar.

care 96 pentru raport

La comisii se află 35 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2017.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 218 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

185



rapoarte suplimentare

21



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

12

TOTAL

218

28

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 27 - 31 martie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

Nr. iniţiativă
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

29 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(452/RS din
24.03.2017)

5 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(158/R din 24.03.2017)

1 parlam.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
adoptat de
privind Codul fiscal
Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(159/R din 24.03.2017)

Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2
aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile
de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată – raport comun cu comisia juridică

1 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(169/R din 29.03.2017)

Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale
accesorii

12 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(171/R din 29.03.2017)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii 34 parlam.
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de respinsă
aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(172/R din 29.03.2017)

28.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(173/R din 29.03.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.350/2015

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Plx.736/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanţa
Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

PLx.100/2017

Plx.291/2016

Plx.268/2013

Plx.343/2016

PLx.133/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din adoptat de
domeniul financiar-fiscal
Senat

8

9

10

11

PLx.156/2017

Plx.130/2014

Plx.361/2016

Plx.149/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a
internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la
bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

Guvern
adoptat de
Senat

Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22
decembrie 2003, Codul Fiscal
Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de
autovehiculele utilizate în România – raport comun cu comisiile
pentru transporturi și juridică

28.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(174/R din 29.03.2017)

47 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(503/RS1 din
29.03.2017)

1 parlam.
respinsă
de Senat

22.02.2017

Raport de respingere
(175/R din 29.03.2017)

Propunere legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării 21 parlam.
de fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile respinsă
– raport comun cu comisia pentru administrație
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(177/R din 30.03.2017)

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

Plx.174/2010/
2012

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor
nr.351/2004

1 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(163/R din 24.03.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de
Guvern
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de
adoptat de
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
Senat
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
comisia pentru administrație

21.03.2017

Raport de adoptare
(176/R din 30.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

2

PLx.716/2015

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

Plx.361/2016

Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de
autovehiculele utilizate în România – raport comun cu comisiile
pentru buget și juridică

1 parlam.
respinsă
de Senat

17.01.2017

Raport de respingere
(175/R din 29.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 2 parlam.
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea adoptat de
Legii fondului funciar nr.18/1991 – raport comun cu comisia pentru
Senat
mediu

26.10.2016

Raport de respingere
(164/R din 28.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

28.03.2017

Raport de respingere
(287/RS1 din
30.03.2017)

28.03.2017

Raport de adoptare
(402/RS din
30.03.2017)

28.02.2017

Raport de adoptare
(176/R din 30.03.2017)

04.10.2016

Raport de respingere
(177/R din 30.03.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.457/2016

Denumirea proiectului

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx185/2015

Plx.772/2015/
2016

PLx.716/2015

Plx.149/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul
Bihor, localităţi-martir

26 parlam.
adoptat de
Senat

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
17 parlam.
completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002
respinsă
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare
de Senat
a domeniului public şi privat de interes local
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de
Guvern
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de
adoptat de
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
Senat
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
comisia pentru industrii
Propunere legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării 21 parlam.
de fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile respinsă
– raport comun cu comisia pentru buget
de Senat

5

6

7

8

9

10

11

PLx.431/2016

PLx.460/2016

PLx.34/2017

PLx.50/2017

PLx.102/2017

PLx.122/2017

PLx.330/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Guvern
adoptat de
Senat

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016
privind amenajarea spaţiului maritime – raport comun cu comisia
pentru mediu

28.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(178/R din 30.03.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

28.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(179/R din 30.03.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea
58 parlam.
drapelului României, intonarea imnului national şi folosirea sigiliilor
adoptat de
cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice – raport
Senat
comun cu comisia juridică

21.02.2017

Raport de respingere
(180/R din 30.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari – raport comun cu comisia juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

21.02.2017

Raport de respingere
(181/R din 30.03.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 8 parlam.
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de adoptat de
proprietari – raport comun cu comisia juridică
Senat

21.02.2017

Raport de respingere
(181/R din 30.03.2017)

28.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(183/R din 30.03.2017)

14.03.2017

Raport de adoptare
(185/R din 30.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 2 parlam.
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea adoptat de
Legii fondului funciar nr.18/1991 – raport comun cu comisia pentru
Senat
agricultură

08.03.2017

Raport de respingere
(164/R din 28.03.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei
Guvern
publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din adoptat de
Senat
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994
7 parlam.
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi
adoptat de
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile
Senat
publice – raport comun cu comisia juridică

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.457/2016

Denumirea proiectului

2

PLx.460/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016
privind amenajarea spaţiului maritime – raport comun cu comisia
pentru administrație

Guvern
adoptat de
Senat

07.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(179/R din 30.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea 13 parlam.
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, adoptat de
precum şi unele măsuri adiacente – raport comun cu comisia juridică
Senat

14.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(161/R din 27.03.2017)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
44 parlam.
juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea
respinsă
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
de Senat
din România, cu modificările şi completările ulterioare – raport
comun cu comisiile pentru învățământ și juridică

21.02.2017

Raport de respingere
(165/R din 28.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 13 parlam.
în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale adoptat de
nr.292/2011 – raport comun cu comisia pentru sănătate
Senat

27.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(166/R din 28.03.2017)

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 19501961

1 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(167/R din 28.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

32 parlam.
adoptat de
Senat

22.03.2017

Raport de respingere
(168/R din 28.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 12 parlam.
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru sănătate

21.03.2017

Raport de respingere
(170/R din 29.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

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

2

3

4

5

6

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.896/2015

Plx.304/2016

PLx.73/2017

Plx.244/2016

PLx.33/2017

PLx.64/2017

Denumirea proiectului

VIII. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

PLx.73/2017

27.03.2017

RAPORT COMUN privind Raportul de activitate al Agenției
Naționale Anti-Doping pe anul 2016 (ANAD) – raport comun cu
comisia pentru învățământ

2

3

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 13 parlam.
în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale adoptat de
nr.292/2011 – raport comun cu comisia pentru muncă
Senat

PLx.64/2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(166/R din 28.03.2017)
Raport de adoptare
(12/RC din 29.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 12 parlam.
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru muncă

21.03.2017

Raport de respingere
(170/R din 29.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

21.02.2017

Raport de respingere
(165/R din 28.03.2017)

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.304/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
44 parlam.
juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea
respinsă
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
de Senat
din România, cu modificările şi completările ulterioare – raport
comun cu comisiile pentru muncă și juridică
RAPORT COMUN privind Raportul de activitate al Agenției
Naționale Anti-Doping pe anul 2016 (ANAD) – raport comun cu
comisia pentru sănătate

2

Raport de adoptare
(12/RC din 29.03.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

RAPORT COMUN de activitate și contul de execuție bugetară ale
Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2013

21.03.2017

Raport de adoptare
(9/RC din 27.03.2017)

2

RAPORT COMUN de activitate și contul de execuție bugetară ale
Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2014

21.03.2017

Raport de adoptare
(10/RC din 27.03.2017)

RAPORT COMUN de activitate și contul de execuție bugetară ale
Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2015

3

21.03.2017

Raport de respingere
(11/RC din 27.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

16 parlam.
adoptat de
Senat

21.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(160/R din 27.03.2017)

13 parlam.
adoptat de
Senat

22.11.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(161/R din 27.03.2017)

5 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(162/R din 27.03.2017)

25.10.2016

Raport de respingere
(165/R din 28.03.2017)

27.09.2016

Raport de respingere
(169/R din 29.03.2017)

22.11.2016

Raport de respingere
(175/R din 29.03.2017)

27.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(114/RS din
29.03.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.547/2015

2

PLx.896/2015

3

Plx.21/2014/2
017

4

5

Plx.304/2016

Plx.291/2016

6

Plx.361/2016

7

Plx.127/2017

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente – raport comun cu comisia pentru
muncă
Reexaminare - Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare
a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte
privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
44 parlam.
juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea
respinsă
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
de Senat
din România, cu modificările şi completările ulterioare – raport
comun cu comisiile pentru învățământ și muncă
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2
aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile 1 parlam.
de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea respinsă
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea de Senat
sistemelor moderne de plată – raport comun cu comisia pentru buget
Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de
autovehiculele utilizate în România – raport comun cu comisiile
pentru transporturi și buget
Propunere legislativă (iniţiativă cetăţenească) privind revizuirea
Constituţiei României

1 parlam.
respinsă
de Senat
Cetățeni

8

PLx.34/2017

9

PLx.50/2017

10

PLx.102/2017

11

Plx.147/2017

12

PLx.330/2016

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea
58 parlam.
drapelului României, intonarea imnului national şi folosirea sigiliilor
adoptat de
cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice – raport
Senat
comun cu comisia pentru administrație

28.03.2017

Raport de respingere
(180/R din 30.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari – raport comun cu comisia pentru administrație

1 parlam.
adoptat de
Senat

28.03.2017

Raport de respingere
(181/R din 30.03.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 8 parlam.
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de adoptat de
proprietari – raport comun cu comisia pentru administrație
Senat

28.03.2017

Raport de respingere
(182/R din 30.03.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

1 parlam.

28.03.2017

Raport de adoptare
(184/R din 30.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994
7 parlam.
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi
adoptat de
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile
Senat
publice – raport comun cu comisia pentru administrație

28.03.2017

Raport de adoptare
(185/R din 30.03.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

Ministerul de Interne, ministerul care-și ignoră cetățenii
Zilnic, mii de persoane se îngrămădesc la cozile formate la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor. Această situație nu este necunoscută nici autorităților, și nici publicului larg. Și deși situația a
devenit un fapt notoriu, măsurile administrative pentru remedierea acesteia întârzie să apară.
În județul Cluj, un cetățean care își cumpără un autovehicul și care, deci, este obligat de lege să-l înmatriculeze, se
poate programa pentru înmatriculare abia după jumătatea lunii mai a anului curent. Adică aproximativ 45 de zile trebuie ca
acest cetățean să aștepte, doar pentru că cineva din Ministerul de interne nu binevoiește să ia niște măsuri administrative
coerente.
Sunt conștient că suntem într-un context în care numărul înmatriculărilor a crescut relativ rapid și exponențial. Dar
ceea ce nu înțeleg este de ce Guvernul nu ia măsuri – spre exemplu, detașarea unor funcționari pe termen limitat, până lucrurile
revin la normal.
Am auzit în spațiul public și ideea că situația de la Serviciul înmatriculări nu se va remedia curând deoarece se dorește
organizarea unui concurs pentru a crește numărul funcționarilor, iar asta va dura câteva luni de zile. Această abordare mi se
pare greșită, deoarece după ce acest val de înmatriculări va trece personalul Serviciului înmatriculări va rămâne unul
supradimensionat.
Cer Guvernului să procedeze urgent pentru detașarea temporară a unor funcționari, pentru ca românii care vor să
înmatriculeze mașini să nu mai fie umiliți pe la cozi.
"Nu suntem toți Călin Popescu Tăriceanu, ca să avem tratament preferențial."
Deputat
Sorin Moldovan
***
Decizia de stabilire a preţurilor medicamentelor
să fie la nivel de lege, nu la nivelul pixului unui ministru!
Urmăresc de la începutul acestui an (de)zbaterea propusă de Ministerul Sănătăţii privind unul dintre subiectele
importante pentru cetăţeni: reducerea cu 35% a preţurilor la medicamente şi la medicamente inovative care-şi pierd patentul. În
acelaşi context, se discută proiectul pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul al preţului pentru medicamente.
După ultima întâlnire pe care Ministerul Sănătăţii a avut-o cu reprezentanţii producătorilor, înainte de a semna ordinul
care stabileşte metodologia de calcul al preţului pentru medicamente, s-a stabilit că tratamentele inovative care urmează să îşi
piardă brevetul şi să devină unele generice, vor avea o scădere a preţului de 35%.
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S-ar putea spune că Ministerul Sănătăţii nu face altceva decât să pună în practică programul de guvernare cu care PSD
a câştigat alegerile parlamentare de anul trecut. De fapt, avem de-a face cu un adevăr rostit doar pe jumătate. În proiectul
politic pe care l-au prezentat cetăţenilor, PSD a criticat cu vehemenţă HG 800/oct.2016, pe de o parte, pentru că s-ar fi
înregistrat câştiguri mari pentru companiile multinaţionale ce se ocupă cu producerea şi distribuţia de medicamente, pe de altă
parte, pentru că s-ar fi limitat tratamentul de strictă necesitate pentru anumite categorii de pacienţi. Recentul consens dintre
minister şi producătorii de medicamente s-a făcut fără a-i invita la discuţii pe reprezentanţii bolnavilor, asociaţiile de pacienţi
temându-se că această înţelegere, făcută fără transparenţă, ar putea genera dispariţia multor tratamente din piaţă, în cazul în
care nu se stipulează obligaţia producătorilor de a garanta accesul la acestea.
În altă ordine de idei, PSD se pare că a uitat una dintre cele mai importante promisiuni din campanie: decizia de
stabilire a preţului medicamentelor “să fie la nivel de lege, nu la nivelul pixului unui ministru”. Ceea ce se întâmplă în aceste
zile nu face altceva decât să ne arate că social-democraţii judecă faptele folosind unităţi de măsură diferite.
Cu acest prilej cerem guvernanţilor PSD mai multă responsabilitate în actele normative pe care le emit, şi anume pe
termen lung şi în mod predictibil, şi nu să urmărească doar interese mărunte şi efemere.
Deputat
Antoneta Ioniţă
***

Pentru familie, pentru viață, pentru viitor!
Sâmbătă, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a avut loc la Oradea, Marșul pentru viață, tema din acest an fiind „Ajută femeia
și copilul. Ei depind de tine!”
În acest an, Marșul pentru viață s-a organizat în 138 de orașe din România și 149 de localități din Republica Moldova,
pentru a atrage atenția asupra necesității sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină. În România, au participat la aceste
evenimente în jur de 110.000 de persoane.
În aproximativ 64% din cazuri, femeile recurg la avort pentru că simt că au de dus singure povara creșterii și
întreținerii copilului, sau sunt forțate de partenerii lor să facă avort, sub amenințarea că le vor părăsi. Alegerea avortului nu
este în fapt o alegere, ci apare ca unica soluție pentru a ieși din criza de sarcină, mai ales în lipsa unei informări a femeii cu
privire la umanitatea copilului în fiecare etapă a vieții intrauterine, precum și a alternativelor la avort. Majoritatea femeilor în
criză de sarcină ar păstra copilul dacă ar ști că tatăl copilului le va fi alături și că vor fi sprijinite de familie. O sarcină nedorită
nu e doar problema femeii, e și a bărbatului cu care a conceput acel copil, dar și a societății în general. Pe de altă parte, un
avort poate să priveze femeia de bucuria de a fi vreodată mamă, pe lângă faptul că-i pune viața în pericol.
În condițiile unui declin demografic accentuat, a unei îmbătrâniri a populației și a unei rate relativ ridicate a
mortalității infantile, este esențial să protejăm cu toții viața copiilor nenăscuți și să fim alături de femeia aflată în criză de
sarcină. Este absolut greșit ca un copil să fie perceput ca un obstacol în calea împlinirii unei femei, a bunăstării ei ori a
realizării profesionale. Copilul este un dar pe care o femeie îl aduce societăţii, care, la rândul ei, îi este datoare cu întreg
sprijinul necesar.
Haideți să stăm alături de familiile tinere și de femeile care trec printr-o criză de sarcină și să le ajutăm să elimine
criza, nu copilul!
Florica Cherecheș
Deputat
***

38

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 8 - 2017
Săptămâna 27 – 31 martie 2017
 Întrebări

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Strategie guvernamentală pentru îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de afaceri
Domnule ministru,
Cunoaștem cu toții faptul că stimularea mediului de afaceri duce la crearea de noi locuri de muncă, deci la scăderea
şomajului, dar nu în ultimul rînd duce la o creştere economică durabilă. De aceea este necesar să se consolideze dialogul între
Guvern şi mediul privat, să se dezvolte relaţiile de colaborare pentru deblocarea mecanismelor care în prezent frânează
dezvoltarea sectorului privat şi implicit dezvoltarea economică în ansamblu.
Mediul de afaceri din România a apreciat măsurile de relaxare fiscală dar continuă să fe îngrijorat de creșterile
nejustificate ale salariilor și pensiilor , măsuri care ar putea duce la dispariția unor companii sau la creșterea șomajului, dar și
de haosul legislativ de care se lovesc în activitatea de zi cu zi.
Problemele de fond cu care mediul de afaceri din România se confruntă trebuie să fie tratate ca priorități de guvernarea
actuală, iar în acest sens vă rog domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați, dacă aveți o strategie
guvernamentală pentru îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de afaceri și dacă prioritate majoră pentru sprijinirea mediului
de afaceri , crearea de locuri de muncă şi atragerea investitorilor străini, este luată în calcul de ministerul pe care îl conduceți.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Doru Mihai Oprișcan
***
Adresată domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanţelor Publice
Cofinanţarea proiectelor iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale din FEN
Domnule ministru,
Cu ocazia unei întâlniri dintre reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi unii membri ai guvernului,
printre care v-aţi aflat şi dumneavoastră şi doamna viceprim-ministru, Sevil Shhaideh, primarii au fost informaţi asupra
faptului că plafonul de 1,2 miliarde lei aferent cofinanţărilor pentru proiectele iniţiate de autorităţile locale a fost epuizat.
Reprezentanţii autorităţilor locale au solicitat soluţii urgente pentru această situaţie, fie prin majorarea plafonului, fie prin
utilizarea instrumentului împrumutului din trezorerie. Din păcate, soluţia furnizată de Ministerul Finanţelor Publice este cel
puţin inacceptabilă. Astfel, Ministerul a sugerat administraţiilor publice ca resursele financiare necesare cofinanţării să fie
obţinute pe calea împrumuturilor bancare, contractate de la băncile comerciale.
Având în vedere ţintele uriaşe pe care şi le propune actualul guvern în privinţa atragerii şi utilizării fondurilor
europene şi luând în considerare impactul macroeconomic, în special asupra creşterii economice, dar şi faptul că fondurile
externe nerambursabile sunt, în cele mai multe dintre cazuri singura soluţie pentru proiecte de investiţii care să genereze
modernizarea comunelor şi oraşelor şi cea mai la îndemână pârghie pentru generarea de locuri de muncă pe termen scurt şi
mediu, vă rog, domnule ministru, să aduceţi următoarele precizări:
- în situaţia în care Parlamentul sau Guvernul vor aproba noi creşteri de cheltuieli publice (cum ar
fi propunerea PNL de majorare a indemnizaţiilor aleşilor locali cu 30% sau implementarea unei noi legi a salarizării în
sistemul public), vor fi acestea însoţite şi de o creştere corespunzătoare a tranferurilor către bugetele autorităţilor administraţiei
publice locale?
- care bancă comercială din România ar fi dispusă să crediteze, pe termen mediu şi lung,
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administraţia publică a unei comune sau a unui mic oraş care, din resursele proprii, nu îşi poate asigura nici măcar acoperirea
cheltuielilor curente? Este propunerea furnizată de Ministerul Finanţelor Publice o glumă sau chiar credeţi că ea reprezintă
soluţia pentru cofinanţarea proiectelor europene?
- în condiţiile în care creditarea pe piaţa liberă este generatoare de dobânzi, tot mai consistente
începând cu ianuarie 2017, vă rog să precizaţi cine va acoperi costurile cu dobânzile pentru creditele necesare cofinanţării
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă?
- vă rog să puneţi la dispoziţie o situaţie detaliată privind stocul de datorie publică brută acumulat
până la data de 31 decembrie 2016 la nivelul autorităţilor administraţiilor publice din România, precum şi nivelul dobânzilor
anuale plătite în contul acestei datorii.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu,
preşedinte-interimar al Administraţiei Fondului pentru Mediu
Sumele colectate de la operatorii economici specificaţi
şi proiectele realizate cu aceste sume în anii 2015 şi 2016 de către AFM
Stimate domnule preşedinte,
Aşa cum se ştie, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării
proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului. Conform OUG 196/2005, se constituie, pe lângă altele, ca venit la Fondul
pentru Mediu – art. 9, alin. (1), literele d) i) v) - o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe
piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii
economici care închiriază, sub orice formă ambalaje[…], o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici
care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării […], o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de
operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de
gestionare a anvelopelor uzate […].
Ţinând cont de cele expuse, vă întreb, domnule preşedinte, ce sume au fost colectate de la contributorii indicaţi mai
sus şi ce proiecte de mediu au fost realizate cu aceste sume, în anii 2015 şi 2016.
Solicit răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Răcuci Claudiu Vasile
***
Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Planul de invesiții pe termen mediu și lung în infrastructura de transport
Stimate domnule ministru,
Vă readuc în atenție problema infrastructurii de transport din România, care rămâne o problemă extrem de dificilă şi o
prioritate în procesul de integrare în structurile de transport europene fiind, totodată, vitală pentru creşterea economică a
României.
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Un raport al Băncii Mondiale, elaborat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ne arată că
pentru fiecare euro investit în proiectele de infrastructură, revine un plus de 2,04 euro care merg direct spre economie.
Investițiile în infrastructură sunt, poate, cele mai beneficie pentru statul român; aici sunt locurile de muncă, aici este
dezvoltarea economică a țării, aici este bunăstarea noastră pentru că dezvoltarea infrastructurii antrenează o dezvoltare a
economiei în ansamblu, pe orizontală, dar și pe verticală.
Nu trebuie să uităm că România înregistrează cel mai scăzut nivel de absorție a fondurilor europene la nivelul Uniunii
Europene și de aceea cred că se impune o mai mare responsabilitate a guvernului actual, legată de problematica
transporturilor şi infrastructurii.
Din păcate, România continuă să se confrunte cu o capacitate de implementare redusă a proiectelor investiţionale mari,
iar infrastructură actuală este de slabă calitate și lucrările de mentenanţă sunt întârziate sau deficitare. Politicile de transporturi
în noile state membre, printre care şi România, au nevoie de reforme îndrăznețe, care să reanalizeze principiile financiare
pentru infrastructură.
În acest sens, vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica care este planul de investiții pe termen
mediu și lung pentru infrastructura de transport din România.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Actualizarea listelor electorale permanente
Stimată doamnă ministru,
Anual, la data de 1 martie, primarul unităţii administrativ-teritoriale, împreună cu serviciile de evidenţă informatizată a
persoanei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor întocmesc listele electorale permanente.
Vă rog îmi comunicaţi care este numărul cetăţenilor români cu drept de vot înscrişi în listele electorale permanente la
data ulimei reactualizări, respectiv 1 martie 2017 şi să îmi puneţi la dispoziţie situaţia pentru localităţile din judeţul Iaşi.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***

Adresată doamnei Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru,
ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene
Investiţiile în infrastructura sportivă din România
Stimată doamnă ministru,
Conform informaţiilor publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, prin
Compania Naţională de Investiţii va investi 22 milioane de euro într-un stadion de 12.000 de locuri, în Târgovişte, un oraş de
doar 80.000 de locuitori, cu echipă de fotbal în diviziile inferioare.
Tot fonduri guvernamentale s-au alocat şi pentru un stadion de 30.000 de locuri, în valoare de 50 milioane de euro la
Craiova şi 21,8 milioane euro pentru o arenă de 12.400 locuri la Tg.Jiu. Prin „Programul naţional de construcţii de interes
public sau social”, de investiţii guvernamentale derulate prin Compania Naţională de Investiţii vor beneficia şi autorităţile din
Timiş, o sală polivalentă modernă, de 16.000 de locuri, cele din Oradea vor construi o sală de 5000 de locuri cu 100 milioane
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de lei, iar la Constanţa, în data de 27 ianuarie 2017, au fost lansate licitaţiile pentru o sală polivalentă de 5000 de locuri, costul
fiind de peste 60 milioane de lei.
Doresc să îmi precizaţi care sunt criteriile care stau la baza acestor investiţii în infrastructura sportivă şi de asemenea
care sunt motivele pentru care Municipiul Iaşi şi Judeţul Iaşi nu beneficiază de fonduri pentru construirea unui stadion modern
sau a unei Săli Polivalente, având în vedere că Iaşul este judeţul cu cea mai mare populaţie din România, există o tradiţie
sportivă, iar investiţiile au lipsit în ultimii ani.
Vă rog să îmi transmiteţi dacă Primăria Iaşi sau Consiliul Judeţean Iaşi au solicitat investiţii în infrastructura sportivă
în perioada 2014-2017 şi care vor fi următoarele proiecte de modernizare a infrastructurii sportive din România, finanţate de
Guvernul României prin Compania Naţională de Investiţii.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***
Adresată: Doamnei Carmen Daniela DAN, Ministrul Afacerilor Interne
Organizarea alegerilor parţiale
Stimată doamnă ministru,
Atât în judeţul Iaşi, cât şi în alte judeţe din ţară există localităţi în care postul de primar a fost vacantat şi este necesară
organizarea de alegeri parţiale. Conform legii, data alegerilor parţiale se stabileşte prin hotărâre de Guvern, cu cel puţin 35 de
zile înainte.
Doresc să îmi comunicaţi care este stadiul actual şi când vor fi organizate alegeri parţiale în judeţul Iaşi.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Măsuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale
pentru dezvoltarea domeniului IT în judeţul Neamţ
Stimate domnule ministru,
Educaţia a fost şi rămâne cea mai puternică armă pe care un stat poate să o posede. România este depozitara unui
patrimoniu uman cu calităţi recunoscute la nivel regional şi internaţional. Educaţia şi formarea profesională sunt două
elemente care au menirea să reducă discrepanţele economico – sociale existente între ţara noastră şi celelalte state. Specificul
naţional relevă faptul că România este un spaţiu adecvat trinomului cercetare – dezvoltare – inovare în domeniul IT. Acestei
situaţii îi este subsecventă şi întreaga activitate a Colegiului Naţional de Informatică din Piatra – Neamţ.
Cu o tradiţie de profil în domeniul matematică – informatică de 27 de ani, Colegiul Naţional de Informatică din Piatra
– Neamţ este o unitate de învăţământ de elită care are ca misiune educarea tinerilor în spiritul egalităţii de şanse într-o lume
dinamică prin desăvârşirea competenţelor individuale. Întreaga activitate a Colegiului este caracterizată de profesionalism,
performanţă, obiectivitate.
Dezvoltarea segmentului IT în România este facilitată de calitatea resursei umane şi de faptul că nu necesită
infrastructuri speciale. Zona Moldovei este un pol în domeniul IT prin Municipiul Iaşi, în consecinţă nu putem vorbi despre un
ecart între nevoile pieţei şi calitatea resursei umane. Sunt de părere că atragerea de investiţii în partea de Nord – Est a ţării este
fezabilă datorită pregătirii profesionale a tinerilor. Însă acest deziderat poate fi atins şi cu ajutor din partea statului.
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Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1) Are Ministerul Educaţiei Naţionale în vedere crearea unui centru de excelenţă în domeniul IT în cadrul Colegiului
Naţional de Infomatică din Piatra – Neamţ care să polarizeze tinerii din judeţ în vedere creştereii competitivităţii în IT?
2) Există un program la nivel naţional în ceea ce priveşte încurajarea învăţământului în zona IT?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale
Demersuri ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru ca Turnul – clopotniţă
sau „Turnul lui Ştefan cel Mare” din cadrul amenajării arhitecturale „Curtea Domnească”
din Piatra – Neamţ să fie inclus în Patrimoniul mondial al UNESCO
Stimate domnule ministru,
Zona istorică a Moldovei este un spaţiu al tradiţiei şi culturii. Moldova a contribuit la clădirea patrimoniului naţional
cu nepreţuite valori spirituale şi materiale. Patrimoniul naţional a fost transferat la nivel internaţional prin alăturarea României
la UNESCO la 27 iulie 1956. Promovarea culturii, ştiinţei şi a educaţiei este reperul central cu care UNESCO contribuie la
consolidarea păcii şi securităţii în lume. România este unul dintre partenerii stabili, serioşi şi activi ai UNESCO în toate
convenţiile culturale ale Organizaţiei.
România este înscrisă pe harta Patrimoniului mondial al UNESCO cu Delta Dunării (1991), Sate cu biserici fortificate
din Transilvania (1993), Biserici din Moldova (1993, 2010), Mânăstirea Hurezi (1993), Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei
(1999), Centrul Istoric Sighişoara (1999), Biserici de lemn din Maramureş (1999). De asemenea, pe Lista Patrimoniului
Cultural Imaterial al Umanităţii ţara noastră figurează cu următoarele elemente: Ritualul Căluşului (2005), Doina (2009),
Tehnici de prelucrare a ceramicii de Horezu (2012), Colindatul de ceată bărbătească (2013) şi Jocul fecioresc (2015).
Un loc aparte pentru istoria Moldovei îl ocupă şi Turnul – clopotniţă sau „Turnul lui Ştefan cel Mare” situat în partea
de Nord – Vest faţă de Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, parte componentă a amenajării arhitecturale „Curtea Domnească”
din Piatra – Neamţ. „Turnul lui Ştefan cel Mare” este impresionant deopotrivă prin modul cum a fost construit şi prin modul
cum s-a conservat. Astfel, vorbim despre un monument cu o încărcătură istorică impresionantă construit la 1499 din piatră
brută în formă de prismă care s-a păstrat aproape intact. Detaliile arhitecturale şi amplasamentul îl transformă în simbol al
oraşului Piatra – Neamţ. Unicitatea monumentului îi conferă un plus de valoare şi recunoaştere într-o istorie de mai bine de
cinci secole
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1) Care sunt criteriile/cerinţele pentru ca un monument istoric să fie inclus în Patrimoniul mondial al UNESCO?
2) Care sunt atribuţiile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru includerea unui monument în Patrimoniul
mondial al UNESCO?
3) Reprezintă unicitatea, vechimea, stilul arhitectural, importanţa istorică şi culturală repere pentru Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale astfel încât să declanşeze procedurile pentru includerea Turnului – clopotniţă în Patrimoniul
mondial al UNESCO?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Marius Alexandru DUNCA, ministrul Tineretului și Sportului
Necesitatea unei săli de tenis de masă
proprie Federației Române de Tenis de Masă, în București
Stimate domnule ministru,
În Monitorul Oficial nr 771 din anul 2004 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 1274 din 13 august 2004 privind
darea în folosinţă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru
Sport, unor federaţii sportive naţionale. Concret, se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Federaţiei
Române de Tenis de Masă, a unui imobil (teren) în suprafaţă totală de 1.311,11 m2, pe adresa: Municipiul Bucureşti, Intr.
Drumul Taberei nr. 2-4, sectorul 6.
Pe acest teren, aflat în administrarea Primăriei Sectorului 6, s-au identificat rămășițele hangarului unde Aurel Vlaicu a
construit primul său avion, VLAICU I, hangarul fiind situat pe fostul teren al Arsenalului Armatei.
În aceste condiții, practic s-a blocat orice discuției referitoare la o posibilă exploatare a terenului în favoarea Federației
Române de tenis de masă, fapt care trenează de mai bine de 10 ani.
Subliniez faptul că terenul nu a fost amenajat în niciun fel, la un moment dat existând doar o placă pe care erau
menționate cele de mai sus.
Având în vedere situația expusă și faptul că aţi declarat drept prioritate dezvoltarea infrastructurii sportive naționale, aș
dori să vă întreb, domnule Ministru, cum considerați că putem soluționa problema alocării sau construirii unei săli pentru tenis
de masă? Construcţia acestei săli este o necesitate primară pentru un sport aflat în topul primelor sporturi naționale, din punct
de vedere al rezultatelor, sport care nu beneficiază de nicio sală proprie în București.
Considerați că se poate soluționa situația delicată a imobilului (terenului) din Bucureşti atribuit gratuit Federaţiei
Române de Tenis de Masă, dar care în prezent, nu poate fi folosit sau ar fi mai util să demarăm procedurile pentru atribuirea
unei săli existente în patrimoniul MTS?
Vă rog frumos, domnul Ministru, să studiați această problemă și să reveniți cu un răspuns în scris.
Deputat
Cristinel Romanescu
***

Adresată domnului Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Suspendarea exportului de ovine şi bovine către Israel
Stimate domnule ministru,
Israelul a suspendat, din data de 3 martie a.c. importul din România, refuzând să mai cumpere ovine şi bovine, după ce
autorităţile de acolo au descoperit grave nereguli în transporturi: de la animale bolnave până la lipsa certificatelor de sănătate.
Din aceasta cauză, România ar putea pierde zeci de milioane de euro, anul trecut exporturile către această ţară au fost de 31
milioane de euro: bovine în valoare de 16 milioane de euro si ovine 15 milioane de euro.
Fermierii români care erau principalii furnizori pentru fermele de carantină în care se realiza exportul de animale, sunt
victime ale incompetenţei autorităţilor române care nu au respectat protocoalele şi acordurile agreate cu autorităţile israeliene.
Această stopare a exportului de animale către Israel, vine după ce Arabia Saudită şi Iordania au renunţat şi ele anul trecut la
colaborarea cu România, din aceleaşi cauze.
Vă întreb, domnule Ministru, cine se face vinovat de crearea acestui dezastru pentru fermierii români şi care sunt
măsurile pe care le veţi lua împotriva celor responsabili pentru situaţia creată? Din păcate, indiferent de sancţiunile pe care le
veţi aplica, crescătorii de ovine şi bovine vor fi nevoiţi să-şi reducă drastic efectivele, pentru că nu pot continua să lucreze în
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condiţii impredictibile. Mai mult, se pierde o piaţă tradiţională şi importantă, în valoare de sute de miloane de euro, care cu
greu va fi recâştigată.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Adrian Oros
***
Adresată domnului Bogdan Nicolae Stan, președinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Criterii acordare / păstrare cod TVA pentru o companie
Domnule președinte,
Având în vedere situaţia creată la nivelul mediului de afaceri prin dispariția formală a declarației 088 privind codul de
TVA, vă rugăm să ne precizați următoarele:
1. Care sunt criteriile conform cărora se acordă sau, după caz, se păstrează codul de TVA pentru o
companie, criterii care configurează, potrivit Codului Fiscal “intenţia şi capacitatea de a face afaceri”?
2. La fiecare dintre criteriile solicitate mai sus, vă rugăm să ne spuneţi care este punctajul acordat,
precum şi punctajul general minim la care o companie este agreată să primească/păstreze cod de TVA?
3. Vă rugăm să ne remiteţi în copie Ordinul Preşedintelui ANAF cu privire la criteriile de acordare a
codului de TVA, precum să ne şi precizaţi dacă acesta a fost publicat sau nu în Monitorul Oficial.
4. În cazul în care acest Ordin nu a fost publicat în Monitorul Oficial, vă rugăm să ne precizaţi actul
normativ care reglementează nepublicarea acestuia.
Vă solicit răspuns în scris.
Deputat
Virgil Popescu
***
Adresată domnului Toma-Florin Petcu, ministrul Energiei
Stadiul contractului de concesiune a distribuţiei de gaze
cu SC Mehedinţi Gaz SA, în municipiul Drobeta Turnu Severin
Domnule ministru,
Având în vedere situaţia creată în iernile dintre anii 2015-2016, 2016-2017 prin care municipiul Drobeta Turnu
Severin a fost la un pas să rămână fără încălzire, precum şi faptul că din anul 2008 există un contract exclusiv de concesiune
pentru distibuţie gaze cu SC Mehedinţi Gaz SA, vă rugăm să ne comunicaţi stadiul îndeplinirii contractului şi a indicatorilor de
investiţii prevăzuţi.
Doresc să cunosc punctul de vedere al S.C. Mehedinti Gaz S.A în această privinţă, dacă există disponibilitate pentru
extinderea reţelei şi dacă societatea are capacitatea tehnică şi materială pentru a realiza această lucrare.în preuent, doar 10%
din populația municipiului este racordată, iar odată cu extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale, autorităţile locale ar reuşi
rezolvarea problemei încălzirii localității, a Spitalului Judeţean de Urgenţe din Drobeta Turnu Severin prin montarea unei
centrale pe gaz, dar şi a câtorva unităţi şcolare.
O reţea de gaz funcţională în tot oraşul Drobeta-Turnu Severin este absolut necesară, deoarece Regia de Activităţi
Nucleare, care livrează agent termic, este în faliment, iar posibilitatea ca aceasta să livreze agent termic și în iarna 2017-2018
va fi foarte mică.
Vă solicit răspuns în scris la această problemă.
Deputat
Virgil Popescu
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 Interpelări
Către: Prim-ministrul României, domnului Sorin Mihai Grindeanu
De la: Deputat Claudiu-Vasile Răcuci
Obiectul interpelării: Precizări privind calendarul de activităţi, investiţiile şi bugetul alocat
Centenarului Marii Uniri din anul 2018
Domnule prim-ministru,
Până în momentul de faţă, nici unul dintre membrii Guvernului României nu a putut preciza care este calendarul de
activităţi aprobat, care sunt investiţiile programate şi nici bugetul alocat Centenarului Marii Uniri din anul 2018, ştiindu-se că
această celebrare începe cu intrarea României în Primul Război Mondial şi se încheie cu momentul Marii Uniri, adică este un
proces deja în derulare.
Analizând cu atenţie Programul de guvernare 2017-2020 în temeiul căruia aţi primit votul de învestitură din partea
majorităţii parlamentare, am constatat că cele mai multe dintre obiective se referă vag la un set de principii fără consistenţă în
implementare: „sprijinirea eforturilor de celebrare a Centenarului Primului Război Mondial și a Centenarului Marii Uniri și
făuririi României moderne; Alocarea fondurilor necesare pentru ca în anul centenarului Marii Uniri, literatura română să fie
promovată la nivelul valorii pe care o aduce spațiului european; Restaurarea caselor memoriale ale artizanilor Marii Uniri,
Inaugurarea de monumente dedicate acestor personalități, începând cu o mare statuie ecvestră a Regelui Ferdinand;
Lansarea unei serii de monografii și cercetări istorice novatoare (...)” şi exemplele pot continua. Mai mult, dacă unor
ministere li s-a acordat un rol în acest eveniment, cum ar fi de pildă Ministerul Culturii, acesta nu beneficiază şi de resursele
financiare necesare implementării programelor.
Având în vedere faptul că în cadrul Guvernului a fost înfiinţat încă din anul 2016 un departament „Centenar” în cadrul
Secretariatului General al Guvernului, condus de un director cu rang de secretar de stat, a cărui activitate şi eficienţă este greu
de definit, vă solicit, domnule prim-ministru următoarele precizări:
- care este calendarul de activităţi dedicate Centenarului Primului Război Mondial şi Centenarului
Marii Uniri şi care este motivul pentru care un astfel de document nu este făcut public de o manieră consistentă?
- care sunt activităţile planificate pentru Municipiul Alba-Iulia, simbolul unităţii tuturor românilor,
până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv?
- care sunt investiţiile planificate şi bugetate pentru anul 2017 în scopul celebrării Centenarului
Marii Uniri?
- care sunt investiţiile planificate şi bugetate pentru anul 2017 la nivelul Judeţului Alba?
- la ce valoare se ridică bugetul total alocat Centenarului Marii Uniri în perioada 1 ianuarie 201731 ecembrie 2018?
- în condiţiile în care la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene bugetul care s-a alocat pentru P.N.D.L. etapa a II-a este de peste 32 miliarde lei (din care 30 miliarde credite de
angajament) nu consideraţi că Guvernul României ar trebui să facă eforturi pentru a asigura finanţarea tuturor investiţiilor
necesare celebrării Centenarului, investiţii care se ridică la mai puţin 1% din bugetul programului amintit, adică cca. 60
milioane de euro?
Solicit formularea răspunsului în scris.
***
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Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Impractibilitatea Drumului Judeţean DJ 150 G, jud Sibiu
Stimate domnule ministru,
Pe raza judeţului Sibiu, tronsonul de cale ferată Sibiu-Braşov este intersectat în apropierea localităţii Racoviţa de
drumul judeţean DJ 150G, în apropierea barajului de pe râul Olt. Drumul nu poate fi folosit momentan întrucât la nivelul
trecerii peste calea ferată nu este finalizată lucrarea şi nici nu există semnalizare cu bariere luminoase.
Vă rog, în numele locuitorilor din comunele Racoviţa, Turnu Roşu din localitatea Mârşa, să-mi comunicaţi termenul
pe care-l estimaţi pentru amplasarea barierei luminoase pe calea ferată, direcţia Braşov, km 123+8, sau dacă veţi găsi o altă
soluţie de traversare a liniei de cale ferată.
Vă mulțumesc.
Aştept răspunsul dvs. în scris.
Deputat
Nicolae Neagu
***
Adresată domnului Viorel ȘTEFAN, ministrul Finanţelor Publice
Agenda Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii
Domnule ministru,
În campania electorală, partidul de guvernământ a lansat ideea înfiinţării Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii
(FDSI) al României.
Vă rog să-mi comunicaţi care este agenda propusă de ministerul pe care-l coordonaţi pentru constituirea Fondului
Suveran şi să-mi răspundeţi, dacă există o astfel de agendă, la următoarele întrebări:
1. Cum se va alimenta fondul în primă fază, ţinând cont de comunicările publice care au avansat cifra de 10 miliarde
de euro ca primă bornă de atins.
2. Care sunt domeniile pe care intenţionează să le încurajeze?
3. La cât timp de la înfiinţare s-ar putea derula investiţiile?
4. Ce comandament va lucra pentru a rambursa împrumuturile obligatare şi pentru a evalua sustenabilitatea în timp?
5. Intră în această arhitectură şi fondurile de pensii private?
Vă mulțumesc.
Aştept răspunsul dvs. în scris.
Deputat
Nicolae Neagu
***
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