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I.

SINTEZA LEGISLATIVĂ

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 9 – 13 octombrie 2017)
Şedinţa plenară a celei de-a 63-a Sesiuni anuale
a Adunării Parlamentare a NATO de luni, 9 octombrie 2017
Luni, 9 octombrie, la Palatul Parlamentului s-a desfăşurat şedinţa plenară a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a
Adunării Parlamentare a NATO.
Sprijinirea Ucrainei, a Republicii Moldova şi a Georgiei înseamnă apărarea întregii Europe şi a NATO, a
declarat, la deschiderea lucrărilor, domnul Paolo Alli, preşedintele Adunării Parlamentare a NATO. Domnia sa a
adăugat că provocările cu care se confruntă ţările Alianţei sunt complexe şi au multiple faţete şi a afirmat că nicio
ţară, astăzi, nu poate să pretindă că este imună la riscurile terorismului.
Prezent la eveniment, preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a declarat că, în prezent, este necesar
ca Alianţa Nord-Atlantică să fie întărită mai mult ca oricând, punctând că România va face tot ce-i stă în putință în
acest scop. El i-a încurajat pe parlamentari să sprijine acest efort în legislativele pe care le reprezintă, subliniind că
NATO nu este o alianţă puternică doar prin măsurile de apărare colectivă, ci prin valorile sale. Şeful statului a
declarat, printre altele, că acum este momentul întăririi parteneriatelor strategice, cel dintre NATO şi UE fiind
primordial. El a punctat că parteneriatele dintre membrii Aliantei trebuie să fie mai puternice. Deciziile de întărire a
apărării colective, inclusiv prin amplasarea trupelor NATO pe teritoriul aliaţilor estici, în cadrul prezenţei înaintate,
sunt dovezi grăitoare ale solidarităţii şi unităţii aliate.
La rândul său, preşedintele Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu, a subliniat că este nevoie de un
acord politic reînnoit din partea Aliantei si o repartizare echitabilă a costurilor în materie de apărare. El a reamintit
angajamentul politic al României pentru alocarea a 2% din PIB pentru apărare, afirmând că este nevoie ca toate
statele să investească în consolidarea capacităţii de apărare. Preşedintele Senatului a anunțat că anul viitor, sub egida
Senatelor României si Poloniei, se va organiza la București, în perioada 17 - 19 aprilie, primul Summit B9 la nivel
parlamentar, la care au fost invitaţi să participe preşedinti ai forurilor legislative din Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria si România.
In alocuţiunea domniei sale, preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Liviu Dragnea, a relevat, la sesiunea
plenară a Adunării Parlamentare a NATO, care se desfășoară la București, că membrii NATO îşi doresc o Alianţă
puternică, bazată pe o relaţie transatlantică solidă, o cooperare cu Uniunea Europeană complementară şi eficientă.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a accentuat şi rolul veritabil al dialogului parlamentar în domeniul atât de sensibil
al politicii de apărare. El a spus că este bine cunoscut ataşamentul României faţă de structurile europene şi
euroatlantice, evidenţiind că ţara noastră a alocat resursele bugetare necesare apărării, cum puţine alte ţări au făcut-o.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a subliniat necesitatea implementării depline şi fără ezitare a angajamentelor
asumate, arătând că România are una dintre cele mai bine pregătite, eficiente şi bine dotate frontiere, din punct de
vedere tehnic.
Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat luni, în sesiunea anuală a Adunării Parlamentare a
NATO, contribuţia importantă a României la Alianţa Nord-Atlantică, remarcând participarea ţării noastre la misiunile
din Kosovo şi Afganistan şi alocarea de către Bucureşti a 2% din PIB pentru apărare.
Jens Stoltenberg a reafirmat clauza apărării colective a Alianţei Nord-Atlantice şi a subliniat importanţa
misiunii aliate din Afganistan.
Alocuţiunile au fost urmate de o sesiune de întrebări adresate Secretarului General al NATO.
La reluarea lucrărilor, a fost adoptat proiectul Bugetului pe anul 2018. Acesta va reflecta rata inflaţiei şi va fi
împărţit proporţional celor 29 de state membre ale NATO. S-a confirmat realegerea domnului Paolo Alli în funcţia de
preşedinte la Adunării Parlamentare a NATO, precum şi alegerea celor cinci vicepreşedinţi, din Canada, Lituania,
Turcia, Marea Britanie şi Portugalia.
Au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, opt rezoluţii ale comisiilor Adunării, referitoare la: stabilitatea în
zona Mării Negre, revoluţia cibernetică, susţinerea forţelor naţionale de apărare şi de securitate afgane, o cooperare
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mai puternică între NATO şi UE, combaterea provocărilor din flancul sudic al NATO, eforturi sporite pentru
investiţii substanţiale destinate apărării.
La finalul lucrărilor, domnul Paolo Alli a anunţat că viitoarea sesiune a Adunării Parlamentare NATO va
avea loc la Varşovia, în perioada 25-28 mai 2018.
***

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 10 octombrie 2017
Camera Deputaţilor a dezbătut marţi, 10 octombrie, moțiunea simplă intitulată “PSD dăunează grav
sănătății”, inițiată de 102 de deputați aparținând PNL, PMP și USR.
Punctul de vedere al Executivului a fost exprimat de domnul Florian Bodog, ministrul Sănătății.
Moțiunea a fost prezentată de domnul Vasile Florin Stamatian (Grupul parlamentar al PNL), iar la dezbateri
au participat deputații: Antoaneta Ioniță și Raluca Turcan (Grupul parlamentar al PNL), Florin Corneliu Buicu
(Grupul parlamentar al PSD), Rareș Pop și Lucian Stanciu Viziteu (Grupul parlamentar al USR), Petru Movilă
(Grupul parlamentar al PMP), Vass Levente (Grupul parlamentar al UDMR) și Mihai Niță (Grupul parlamentar al
ALDE).
Votul asupra moțiunii se va exercita în ședința plenară de miercuri, 11 octombrie.
***

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de miercuri, 11 octombrie 2017
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 11 octombrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila
Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii (PL-x 77/2017) - lege ordinară,
250 voturi pentru
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind completarea
art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare (PL-x 297/2017) - lege ordinară, 263 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abţineri
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie
Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit
prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 (PL-x 304/2017) - lege ordinară, 272 voturi pentru, 1
împotrivă
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare
a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare
Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963 (PL-x 284/2017) - lege
ordinară, 198 voturi pentru, 58 împotrivă, 22 abţineri
5. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate
împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la
Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la
Haga la 16 septembrie 1970 (PL-x 270/2017) - lege ordinară, 276 voturi pentru, 1 împotrivă
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6. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de
echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile
privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 (PL-x
250/2017) - lege ordinară, 281 voturi pentru
7. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012
al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (PL-x 295/2017) - lege ordinară, 280 voturi pentru
8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 11/2017) lege organică, 279 voturi pentru
9. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.534 din 12 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.593 din 25 iulie
2017 (Pl-x 38/2016/2017) - lege organică, 181 voturi pentru, 15 împotrivă, 83 abţineri.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale
a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale
ale acestora (PL-x 261/2017) - lege ordinară, a fost retrimis Comisiei pentru agricultură, în vederea redactării unui
raport suplimentar.
Moţiunea intitulată “PSD dăunează grav sănătăţii”, semnată de 102 parlamentari ai PNL, USR şi PMP,
dezbătută marţi, 10 octombrie, a fost respinsă, înregistrându-se 97 voturi pentru, 149 împotrivă şi 19 abţineri.

***
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR,
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 13 octombrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie
- înregistrate în luna august 2017
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în reexaminare la Senat
- în mediere
- în divergenţă
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

1126
793
6
241
1
85
513
449

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de vedere
Guvern
3) Desesizări
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

511
41
18
182
266
4
1
1
624
157
444
16
7
6
13
13
0

Cele 511 iniţiative legislative votate privesc:
159 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
99 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
47 proiecte de legi
352 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 199 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017,
178 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie 2017 şi 4 din iniţiativele legislative
adoptate în sesiunea septembrie – decembrie 2017.
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR,
Sesiunea septembrie – decembrie 2017
(Situaţia cuprinde datele la 13 octombrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative

694

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017

608

– înregistrate în luna august 2017

1

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017

85

1) Dezbătute

77
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

54

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

75
20
12
4
39
1
1
624
157
444
16

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

7

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

13
13
0

Cele 75 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
24 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
11 proiecte de legi
51 propuneri legislative
* În anul 2017 au fost promulgate 199 legi.
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Şedinţele din zilele de marţi, 10 şi miercuri, 11 octombrie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

142
142

din care: - în dezbatere

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate

9
3
9

- la Senat

6

- la promulgare

3

Retrimise la comisii

1

▪ Cele 9 iniţiative legislative votate privesc:
7 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
5 proiecte de legi
2 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

slative votate privesc:
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 9 – 13 octombrie 2017)
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 297/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind
completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

2.

PL-x 295/2017 - Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

3.

PL-x 77/2017 - Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila
Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

PL-x 11/2017 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

2.

Pl-x 38/2016/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.534 din 12 iulie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.593 din 25 iulie 2017

3.

PL-x 284/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie
1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea
Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la
Moscova la 22 octombrie 1963

4.

PL-x 270/2017 – Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie
ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi
semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru
reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

5.

PL-x 250/2017 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile
internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile
internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor
aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

6.

PL-x 304/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la
Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi
la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la
Paris la 30 mai 2017
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară
parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 16 octombrie 2017)
În septembrie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017, care cuprinde 174 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 69 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs
diferite etape ale procesului legislativ:

Stadiul proiectelor de
legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

13

45

Senat
În
procedură

0

30

Procedură
comună:

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

ADOPTATE / RESPINSE
2
3
0
2
38
0

- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
- în curs de
promulgare:
- legi promulgate:
- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
- în curs de
promulgare:
- legi promulgate:

7
0
1
0
1
0
4
0

11

Total:

58

Total
general:

69

30

45

58

13

ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 16 octombrie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
285/2017

PLx
110/2017
L
574/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia
S - Adoptat pe
cetăţenilor români care lucrează în străinătate. Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 12.02.2015
Raport depus pe
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,
(poz. I-b-18)
26.09.2017
urmărindu-se îmbunătățirea cadrului legal în materie, CD - OZ Plen
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
între România şi Republica Serbia în domeniul
securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28
octombrie 2016(poz. I-b-45)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.
(poz. I-b-14)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

precum și prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în
domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28
octombrie 2016, Acordul se va aplica legislaţiei din
România privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă, maternitate, îngrijirea copilului
bolnav, prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii
de muncă, pentru pensiile acordate în cadrul sistemului
public de pensii, prestaţiile în natură, în caz de boală şi
maternitate, prestaţiile în natură şi în bani, în caz de
accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces,
alocaţia de stat pentru copii.
Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile legislative
vizează încetarea aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e),
începând cu data de 01.04.2017, reglementarea prin lege a
obligaţiei furnizorilor de a achiziţiona gazele naturale pe
care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de eficienţă
economică, pe baza unor proceduri care să asigure
caracterul transparent al procesului de achiziţie al gazelor
naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi
nediscriminatoriu al persoanelor care participă la
procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de
ofertanţi, precum şi reglementarea obligaţiei producătorilor,
pentru perioada 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2017 şi în
măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, de a
încheia contracte pe pieţele centralizate din România,
transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu

MUN

(403/R/2017)

CD - OZ Plen

Raport depus pe
10.10.2017
(426/R/2017)

MUN
S-

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - OZ Plen
IND

Raport depus pe
10.10.2017
(365/R5/2017)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei
cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie,
care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de un
procent, stabilit prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea
de gaze naturale pentru care se încheie contracte de
vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de
vânzător.

4

PLx
305/2017

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de
securitate între Guvernul României şi Guvernul
Marelui Ducat al Luxemburgului privind
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017.
(poz. II-68)

Ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României
şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la
Bucureşti, la 24 mai 2017.

CD - OZ Plen
APĂR
S-

Raport depus pe
12.10.2017
(435/R/2017)

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

PLx
504/2016

5

L
454/2016

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-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Plx
226/2017

6

L
94/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice. (poz. I-b-37)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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 20142020.
Modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, în sensul includerii în categoria
excepţiilor de la aplicarea dispoziţiilor actului normativ de
bază a Administraţiei Naţionale de Meteorologie și altor
operatori economici din industria națională de apărare care
au sarcini de mobilizare, având în vedere importanța
strategică a acestora.

S - Adoptat pe
01.11.2016

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

S - Adoptat pe
06.06.2017

CD - ECON și
IND
pt. raport comun

TDR:
19.06.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
828/2015

7

L
545/2015

PLx
128/2017

8

9

L
633/2016

PLx
153/2017
L
17/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
S - Adoptat pe
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru
Modificarea și completarea unor acte normativedin 23.11.2015
modificarea şi completarea unor acte normative domeniul jocurilor de noroc, urmărindu-se asigurarea unei
CD - BUG
din domeniul jocurilor de noroc. (poz. I-b-38)
mai bune gestionări a pieței specifice și adaptarea la
- Caracter: organic
practica europeană în domeniul jocurilor de noroc pt. raport
- 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-b-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
10.12.2015

tradiționale și la distanță.
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.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind Modificarea și completarea unor acte normative, precum şi
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor
finanțate din fonduri publice.
publice. (poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

S - Adoptat pe
08.02.2017

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

S - Adoptat pe
28.02.2017

CD - BUG,
ADMIN şi
MUN pt. raport
comun

TDR:
28.03.2017

Nr.
crt

10

Nr. înreg.

PLx
259/2017
L
120/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea
de la bugetul de stat a sumelor aferente
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile
de la conformitatea cu legislaţia din domeniul
achiziţiilor
publice
pentru
Programul
operaţional sectorial Mediu 2007-2013. (poz. Ib-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
71/2015

11

L
604/2014

PLx
554/2015

12

L
279/2015

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-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr.15/2013, în sensul stabilirii condiţiilor pentru suportarea
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru
abaterile de la conformitatea cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice pentru proiectele a căror finanţare este
eşalonată în două perioade de programare, cuprinzând faza
I implementată în cadrul Programului operaţional sectorial
Mediu 2007-2013, iar faza a II-a implementată în cadrul
Programului operaţional sectorial Infrastructura Mare
2014-2010.

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/volumrezultat, 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.

Stadiul

S - Adoptat pe
26.06.2017

TDR:

CD - BUG şi
20.09.2017
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
SAN pt. raport
comun

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare
S - Adoptat pe
a achitării amenzilor contravenţionale.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și 29.06.2015
(poz. I-b-17)
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în CD - BUG şi
- Caracter: ordinar
măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre JUR
- Procedură de urgenţă: nu
creanțele datorate și plățile efectuate.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
02.03.2015

TDR:
22.09.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
238/2017

13

L
116/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Proiect de Lege privind comparabilitatea
comisioanelor aferente conturilor de plăţi,
S - Adoptat pe
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la
Transpunerea în legislația națională a prevederilor 20.06.2017
conturile de plăţi cu servicii de bază.
Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a CD - BUG şi
TDR:
(poz. I-b-16)
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente
28.06.2017
IND
- Caracter: ordinar
conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da
la conturile de plăți cu servicii de bază.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Plx
243/2017

14

L
91/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi Modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul S - Adoptat pe
introducerii unor facilități fiscale în materia taxei pe 20.06.2017
fiscal. (poz. I-b-27)
valoarea adăugată (TVA), prin stabilirea unei cote reduse de CD - BUG
- Caracter: ordinar
0%
aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii și prin pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

15

Plx
329/2017
L
226/2017

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor
externe nerambursabile şi a cofinanțării publice
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare
teritorială europeană", în perioada 2014-2020.
(poz. I-a-36)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

instituirea unor reguli în materia regimului special de
scutire pentru întreprinderile mici.

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe
nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada
2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016.

TDR:
05.09.2017

S - Adoptat pe
04.10.2017

CD - BUG și
ADMIN
pt. raport comun

TDR:
31.10.2017

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

Plx
331/2017
L
214/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.321/2006 privind regimul
acordării finanţărilor nerambursabile pentru
programele, proiectele sau acţiunile privind
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora,
precum şi a modului de repartizare şi de
utilizare a sumei prevăzute în bugetul
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
pentru această activitate.
(poz. I-a-13)

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această
activitate.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
04.10.2017

CD - BUG
pt. raport

TDR:
31.10.2017

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

17

PLx
781/2015
L
390/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 02.11.2015
CD - IND și
comercianţi. (poz. I-b-7)
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.

TDR:
12.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

18

PLx
482/2016
L
455/2016

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-b-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- 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.

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - IND și
MED
pt.raport comun

TDR:
10.11.2016

Nr.
crt

19

20

21

Nr. înreg.

PLx
198/2017
L
59/2017

Plx
239/2017
L
92/2017

PLx
327/2017
L
250/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie şi pentru modificarea unor acte
normative. (poz. I-b-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol. (poz. I-b-26)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.44/2017 pentru
modificarea anexei nr.1 la Ordonanța
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe
rețeaua de drumuri naționale din România. (poz.
I-a-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, precum și
modificarea unor acte normative din domeniu, în vederea
îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea ţintei de
24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de
energie pe care o va consuma România în anul 2020,
prevedere cuprinsă în anexa I la Directiva 2009/28/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE.

Modificarea și completarea Legii nr.145/2014, în vederea
facilitării aplicării legii, prin utilizarea carnetelor de
comercializare și de către rudele de gradul II ale
producătorilor agricoli, precum și posibilitatea utilizării de
către comercianți a spațiilor de vânzare aferente
producătorilor agricoli, în perioada în care aceștia nu sunt
prezenți pe piață.

Modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordonanța
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de
utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri
naționale din România, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 424/2002 cu modificările și completările
ulterioare.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
08.05.2017

CD - IND și
MED
pt. raport comun

TDR:
30.05.2017

S - Adoptat pe
20.06.2017

CD - IND și
AGRI
pt. raport comun

TDR:
28.06.2017

S - Adoptat pe
04.10.2017

CD - IND și
TRSP
pt.raport comun

TDR:
31.11.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
84/2016

22

L
23/2016

Titlul proiectului de lege

23

L
557/2016

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

24

PLx
273/2017
L
134/2017

Stadiul

Observații

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru
aprobarea unor măsuri de gestionare a Nominalizarea Ministerului Transporturilor ca organism S - Adoptat pe
instrumentelor structurale din domeniul intermediar în cadrul Programului Operaţional 23.05.2017
Infrastructura Mare 2014-2020, care va gestiona funcţiile de
transporturilor. (poz. I-b-9)
CD - TRSP și
selecţie, evaluare, monitorizarea implementării şi
TDR:
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei Curții
verificarea tehnică şi financiară a proiectelor din domeniul JUR
15.06.2017
Constituționale nr. 593/2016
transporturilor, finanţate din fondurile nerambursabile ale pt. raport comun
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
26/2017

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind stabilirea cerințelor
tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși
organici volatili (COV) rezultați din depozitarea
benzinei și din distribuția acesteia de la
terminale la stațiile de distribuție a benzinei
precum și în timpul alimentării autovehiculelor
la stațiile de benzină. (poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020.

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.
Stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de
compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea
benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile
de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării
autovehiculelor la staţiile de benzină, în contextul
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de
stat membru al Uniunii Europene. Prin acest act normativ se
transpun în legislaţia internă Directiva 94/63/CE, Directiva
2009/126/CE, precum şi Directiva 2014/99/UE.

S - Adoptat pe
22.12.2016

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

S - Adoptat
04.09.2017

pe

CD - TRSP și
TDR:
27.09.2017
MED
pt. raport comun

Nr.
crt

25

Nr. înreg.

PLx
308/2017
L
148/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000
privind certificarea încadrării vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia
mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
(poz. I-a-5)

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia
tehnică periodică.

S - Adoptat pe
26.09.2017

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării,
înmatriculării sau înregistrării acestora în România,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
230/2003, cu modificările și completările ulterioare.

S - Adoptat pe
04.10.2017

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

26

27

PLx
330/2017
L
212/2017

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

PLx
468/2012

Proiect de Lege privind
alimentare. (poz. I-b-10)

L
333/2012

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

Plx
411/2016

28

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea,
eliberarea cărţii de identitate şi certificarea
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea
comercializării, înmatriculării sau înregistrării
acestora în România. (poz. I-a-19)

L
303/2016

suplimentele

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

CD - TRSP
pt. raport

CD - TRSP
pt. raport

readucerea preţurilor la un nivel decent

TDR:
19.10.2017

TDR:
31.10.2017

S - Respins pe
30.10.2012

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

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.321/2009
privind
Completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, în S - Respins pe
comercializarea produselor alimentare.
sensul introducerii unor reguli care să asigure accesul pe 27.09.2016
(poz. I-b-34)
piaţă al tuturor producătorilor locali, zonali şi naţionali, CD - AGRI
- Procedură de urgenţă: nu
reapariţia pe piaţă a produselor româneşti, precum şi pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
18.10.2016

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

Plx
318/2017
L
159/2017

PLx
502/2005

30

L
202/2005

PLx
451/2016

31

32

L
450/2016

PLx
506/2016
L
457/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind abrogarea art.35 din
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997. (poz. I-a-20)

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
26.09.2017

TDR:
CD - AGRI și
19.10.2016
JUR
pt. raport comun

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

S - Respins pe
24.10.2005
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din CD - Retrimis pe
naţionale din România. (poz. I-b-36)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 18.09.2012 la
- Procedură de urgenţă: nu
TDR:
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea DROM
- Iniţiator: Guvern
25.09.2012
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
pt. raport
suplimentar

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
privind actele de stare civilă şi actele de
identitate ale cetăţenilor români. (poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.119/1996, precum şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale
cetăţenilor români, în vederea simplificării procedurilor
privind întocmirea actului de naştere, astfel încât statul
român să nu mai înregistreze situaţii de nedeclarare a
naşterii copilului. În acest sens, se propune stabilirea a două
modalităţi de înregistrare a naşterii, în funcţie de termenul
în care aceasta se realizează.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei
publice central şi pentru modificarea şi Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice
centrale, precum şi modificarea şi completarea unor acte
completarea unor acte normative. (poz. I-b-25)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

normative.

S - Adoptat pe
10.10.2016

CD - ADMIN și
TDR:
JUR
27.10.2016
pt. raport comun

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - ADMIN și
TDR:
JUR
15.11.2016
pt. raport comun

Nr.
crt

33

34

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

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-b-32)
- Caracter: ordinar
- 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-b-22)
- 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 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

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MED
pt. raport

Observații

TDR:
18.06.2015

TDR:
15.11.2016

Nr.
crt

35

Nr. înreg.

PLx
231/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect
de
Lege
pentru
acceptarea
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1
şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni
a Organismului Executiv, la Geneva, la 30
aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13
noiembrie 1979, referitor la reducerea
acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon
troposferic, adoptat la Gothenburg la 1
decembrie 1999, şi pentru acceptarea
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5
şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la
11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13
noiembrie 1979, referitor la metalele grele,
adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. (poz. I-b-15)

Obiectul de reglementare

Extinderea obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul
2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat Membru de
angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca % de
reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul
emisiilor aferent anului de referinţă , respectiv anul 2005)
pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), compuşi
organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de
noutate angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se
pune accentul pe efectele particulelor în suspensie asupra
sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai dăunătoare şi pot fi
exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu
uşurinţă cu costurile.

Stadiul

Observații

CD - Retrimis pe
18.09.2017 la
MED
TDR:
pt. raport
27.09.2017
suplimentar
S -

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

36

PLx
481/2016
L
451/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
(poz. I-b-39)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Actualizarea prevederilor Legii nr.17/2000 cu actele
normative emise ulterior, în special, revizuirea
mecanismului de finanţare a căminelor pentru persoane
vârstnice, în sensul eliminării termenului de „venituri
extrabugetare”, al includerii în costul mediu lunar de
întreţinere a cheltuieliilor de personal, cu excepţia celor
aferente personalului medical finanţat din Fondul naţional
unic de asigurări de sănătate, precum şi al stabilirii ordinii
surselor de finanţare, cu respectarea principiului
subsidiarităţii şi a prevederilor Legii nr.292/2011.

S - Adoptat
17.10.2016

CD - MUN
pt. raport

pe
TDR:
10.11.2016

Nr.
crt

37

38

39

Nr. înreg.

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
839/2015
L
393/2015

Plx
181/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

40

L
150/2017

Stadiul

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în
plan european şi internaţional, posibilitatea accesării
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare a
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui
mecanism de finanţare pe trei nivele.

S - Adoptat
25.05.2011

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul derulării proceselor de evaluare în
vederea certificării şi după data de 31 decembrie 2015.

S - Adoptat
18.11.2015

Observații
pe

CD - Retrimis
pe data de
27.03.2012 la
ÎNV
pt. raport
suplimentar

TDR:
10.04.2012

pe
TDR:
17.12.2015

CD - ÎNV
pt. raport

Propunere legislativă pentru modificarea art.31
alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei
Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în sensul CD - ÎNV
naţionale. (poz. I-b-28)
reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi S - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

PLx
274/2017

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000. (poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
20.06.2017

coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000, în sensul introducerii contractului de
activitate sportivă, care va fi încheiat între un sportiv de
performanţă şi o structură sportivă şi are ca obiect
desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Contractul
se poate încheia pe perioade de timp determinate, de la o
lună la multianual şi va avea stipulată valoarea drepturilor
băneşti aferente contraprestaţiei depusă de către soprtivul
de performanţă sau de către alte persoane juridice sau fizice
implicate în activitatea sportivă, respectiv modalităţile şi
termenele de plată.

S - Adoptat
04.07.2017

CD - ÎNV
pt. raport

pe
TDR:
27.09.2017

Nr.
crt

41

42

43

44

Nr. înreg.

PLx
394/2013
L
299/2013

PLx
152/20177
L
22/2017

PLx
298/2017
L
207/2017

PLx
307/2017
L
176/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-b-13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind
organizarea
şi
funcţionarea
Agentului
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de
Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb. (poz. I-a-38)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru
modificarea și completarea art.2 din Legea
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi
persoanelor care au avut calitatea de șef al
statului român. (poz. I-a-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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.

Organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental
pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi
pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb, având în vedere atribuțiile ministrului delegat
pentru afaceri europene, astfel cum acestea sunt prevăzute
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017.

Completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea
unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al
statului român, în sensul prevederii ca foștii șefi de stat să
beneficieze și de folosința gratuită a unui spațiu cu
destinația de cabinet de lucru, pe lângă reședința de
protocol.

Stadiul
S - Adoptat
21.10.2013

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

pe

TDR:
17.03.2017

S - Adoptat pe
26.09.2017

CD - POL EXT TDR:
24.10.2017
și JUR
pt. raport comun

S - Adoptată pe
19.09.2017

CD - JUR
pt. raport

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.302/2004
privind
cooperarea judiciară internaţională în materie Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind S - Adoptată pe
25.09.2017
penală. (poz. I-a-23)
cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
CD - JUR
- Caracter: organic
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
17.10.2017

TDR:
19.10.2017

Nr.
crt

45

Nr. înreg.

PLx
264/2017
L
160/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Proiect de Lege pentru modifcarea şi
completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea
S - Adoptat pe
centrelor comunitare româneşti în străinătate. Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura 26.06.2017
instituţională actuală şi instituirea de norme legale
(poz. I-b-19)
CD - POL EXT TDR:
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare,
- Caracter: ordinar
și
CROMANII
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.
20.09.2017
- Procedură de urgenţă: nu
pt.
raport comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

1

Nr. înreg.

PLx
178/2017
L
57/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului
carne de porc din fermele româneşti.
(poz. I-a-30)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea
Programului carne de porc din fermele româneşti, prin
care se acordă ajutoare de stat destinate depăşirii
dificultăţilor înregistrate de către producătorii din
sectorul creşterii porcinelor şi menţinerii cel puţin a
nivelului actual de producţie.

LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26)
2

3

4

L
158/2017

L
161/2017

L
162/2017

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

Reglementarea unor instrumente care să asigure
prevenirea săvârșirii de contravenții.

Stadiul
S - AGRI
pt. raport

CD -

S - BUG și JUR
pt. raport comun

CD -

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
S - JUR și CULT
Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
autor şi drepturile conexe. (poz. I-a-29)
pt. raport comun
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și
- Caracter: ordinar
CD completările ulterioare.

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

Proiect de lege pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind
completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea calitatea apei potabile, în scopul transpunerii Directivei S - OZ Plen
(UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de
apei potabile. (poz. I-a-3)
CAE și SĂN
modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a
- Caracter: ordinar
Consiliului privind calitatea apeidestinate consumului CD -

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

uman, care are ca termen final de transpunere data de
27 octombrie 2017.

Observații

TDR:
21.06.2017

TDR:
10.10.2017

TDR:
18.09.2017

Comisiile
sesizate în fond
au depus
raportul- negativ

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

L
177/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.40/2017 pentru
modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții. (poz. I-a-34)

Modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, intevențiile legislative vizând, potrivit Notei
de fundamentare, ”clarificarea competențelor de emitere
a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de
construire prin precizarea competențelor primarului
general al municipiului București, în prevința clădirilor
clasate individual ca monument istoric și în
zoneleconstruite protejate stabilite conform legii”.

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

6

7

8

9

L
179/2017

L
180/2017

L
181/2017

L
182/2017

Stadiul

S - Adoptat pe
10.10.2017

CD -

Proiect de lege privind constituirea şi
Stabilirea condițiilor de constituire și menținere a unor
menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere, în S - EC și Dezvoltare și
produse petroliere. (poz. I-a-4)
scopul asigurării siguranței în aprovizionare, în cazul strategie economică
- Caracter: ordinar
situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionare, CD -

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

a situațiilor de urgență deosebită sau a situațiilor de
criză locală.

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind S - Adoptată pe
acordat românilor de pretutindeni. (poz. I-a-12) sprijinul acordat românilor de pretutindeni,republicată, 11.10.2017
- Caracter: ordinar
cu modificările și completările ulterioare, în sensul CD -

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

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-a-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

îmbunătățirii actualei reglementări.

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a
României, care reprezintă, conform art.3 din proiect,
”documentul programatic pe termen lung prin care sunt
stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a
României, bazat pe un concept strategic, precum și
direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp de
20 de ani, la scară regională, interregională, națională,
cu integrarea aspectelor relevante la nivel
transfrontalier și transnațional”.

S - Adoptat pe
11.10.2017

CD -

Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.2
la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului S - Adoptat pe
generate de nave şi a reziduurilor mărfii.
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 10.10.2017
(poz. I-a-39)
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, CD -

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

aprobată cu modificări prin Legea nr.210/2013.

Observații
Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Nr.
crt

10

11

Nr. înreg.

L
193/2017

L
204/2017

Titlul proiectului de lege

L
207/2017

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

14

L
215/2017

L
216/2017

Observații

TDR:
19.09.2017

nr. 1588/2007.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.53/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul S - MUN
muncii, republicată, cu modificările și completările pt. raport suplimentar
Codul muncii. (poz. I-a-6)
ulterioare,
în vederea stopării fenomenului de muncă CD - Caracter: organic

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru
modificarea și completarea art.2 din Legea
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi
persoanelor care au avut calitatea de șef al
statului român. (poz. I-a-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

13

Stadiul

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de S - ADMIN
proprietari şi administrarea condominiilor, propunând
administrarea condominiilor. (poz. I-a-32)
pt. raport
la abrogare Legea nr. 230/2007, cu modificările și
- Caracter: organic
completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului CD -

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

12

Obiectul de reglementare

nedeclarată.

Completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut
calitatea de șef al statului român, în sensul prevederii ca
foștii șefi de stat să beneficieze și de folosința gratuită a
unui spațiu cu destinația de cabinet de lucru, pe lângă
reședința de protocol.

S - Adoptată pe
19.09.2017

CD -

Proiect de lege privind reglementarea activităţii Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru categoria
de locuri de muncă în care se utilizează tehnologia S - MUN
de tele-muncă. (poz. I-a-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

informațiiei
și
comunicațiilor,
urmărindu-se
flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă în raport
cu evoluția dinamică a pieței muncii, stabilindu-se
avantaje atât pentru salariat, cât și pentru angajator.

pt. raport

CD -

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor
Reglementarea activității de vaccinare în vederea S - SĂN
în România. (poz. I-a-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile
care pot fi prevenite prin vaccinarea populației generale,
în România.

pt. raport

CD -

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

TDR:
26.09.2017

TDR:
18.10.2017

Nr.
crt

15

16

17

Nr. înreg.

L
217/2017

L
218/2017

L
221/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
penal în vederea transpunerii unor directive ale
Uniunii Europene. (poz. I-a-17)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
224/2017

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația
națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei
2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea
instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în
Uniunea Europeană, precum și al Directivei
2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte
ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi
prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

Stadiul

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

CD -

comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri
Constituirea Comitetului pentru analiza organizării S - Adoptat pe
pentru administraţia publică centrală.
instituționale și a resurselor umane din administrația 10.10.2017
(poz. I-a-35)
publică
centrală,
organism
consultativ,
fără CD personalitate juridică.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea
termenului de intrare în vigoare a Legii Prorogarea termenului de intrare în vigoare prevăzut la
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei art. 93 teza întâi din Legea nr.151/2015 privind S - Adoptată pe
26.09.2017
persoanelor fizice. (poz. I-a-9)
procedura insolvenţei persoanelor fizice, până la data de
CD 1 ianuarie 2017.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

S - JUR
pt. raport suplimentar

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, Stabilirea unor măsuri referitoare la regimul juridic al
precum şi pentru modificarea şi completarea precursorilor de explzivi, în scopul instituirii cadrului S - Adoptat pe
instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare
unor acte normative. (poz. I-a-22)
a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului 10.10.2017
- Caracter: organic
European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013privind CD -

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

18

Obiectul de reglementare

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

L
232/2017

Titlul proiectului de lege

L
253/2017

Stadiul

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a S - ADMIN și TRSP
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile pt. raport comun
publice, republicată, cu modificările și completările CD drumurile publice. (poz. I-a-25)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

20

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.47/2017 pentru
prorogarea unui termen şi pentru modificarea
art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016
privind industria națională de apărare, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte
normative. (poz. I-a-18)

Observații

TDR:
10.10.2017

ulterioare.

Prorogarea unui termen prevăzut la art.42 din Legea
nr.232/2016 privind industria națională de apărare,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative și modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din același
act normativ.

S - Adoptat pe
10.10.2017

CD -

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

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

21

L
254/2017

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.48/2017 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a S - EC și MED
urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, pt. raport comun
Fondul pentru mediu. (poz. I-a-14)
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. CD -

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

105.2006, cu modificările și completările ulterioare.

TDR:
17.10.2017

Nr.
crt

22

Nr. înreg.

L
255/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele
măsuri în vederea accelerării implementării
proiectelor de infrastructură de transport de
interes național, pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, pentru
completarea Legii nr.105/2011 privind
gestionarea și utilizarea fondurilor externe
nerambursabile și a cofinanțării publice
naționale, pentru obiectivul „Cooperare
Teritorială Europeană”, precum şi pentru
modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și
completarea unor acte normative. (poz. I-a-37)

Obiectul de reglementare

Aprobarea unor măsuri în vederea accelerării
implementării proiectelor de infrastructură de transport
de interes național, pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020.

Stadiul

S - Adoptat pe
10.10.2017

CD -

Observații

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

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

23

L
257/2017

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000
privind unele măsuri pentru autorizarea
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi
pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind
Codul civil. (poz. I-a-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

24

L
258/2017

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu
modificările și completările ulterioare.

Proiect de lege pentru aprobarea Programului
geologic la nivel naţional. (poz. I-a-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - JUR
pt. raport

CD -

S - ECON
Aprobarea Programului geologic la nivel naţional.

CD -

TDR:
03.10.2017

Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

Nr.
crt

25

26

Nr. înreg.

L
324/2017

L
326/2017

Titlul proiectului de lege
Propunere legislativă pentru completarea
anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003.
(poz. I-a-27)

27

28

L
357/2017

Stadiul
S - AGRI

D-

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

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.52/2011
privind
Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional S - AGRI și MUN
pt. raport
desfăşurate de zilieri. (poz. I-a-21)
desfăşurate de zilieri, republicată, în vederea
CD - Caracter: ordinar
reglementării
adecvate
a
activităților

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

L
356/2017

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor. (poz. I-a-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
(poz. I-b-15)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Observații
Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

TDR:
24.10.2017

specificedomeniului agricol.
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, intervențiiloe
legislative vizând, potrivit Expunerii de motive,
stabilirea unor derogări de la masele și dimensiunile
maxime admise în circulație ale vehiculelor și
ansamblurilor de vehicule, prevăzute în Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997, precum și transpunerea
prevederilor din Directiva (UE) 2015/719 referitoare la
controlul respectării maselor maxime admise în
circulație pe drumurile publice din România a
vehiculelor și ansamblurilor de vehicule.
Modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,
cu modificările ulterioare, în principal, în scopul punerii
de acord a reglementării cu Decizia Curții
Constituționale nr. 803/2015, prin care a fost admisă
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74
alin. (2) din Legea nr. 293/2004.

S - TRSP

CD -

S - OZ
JUR

CD -

Comisia sesizată
în fond a depus
raportul favorabil

Comisia sesizată
în fond a depus
raportul favorabil

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

L
359/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru completarea Legii
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
Completarea tabelelor-anexă ale Legii nr.143/2000 S - JUR
traficului şi consumului ilicit de droguri.
privind prevenirea şi combaterea traficului şi pt. raport
(poz. I-b-16)
consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările
CD - Caracter: organic
și completările ulterioare, cu un număr de 14 substanțe.

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

30

31

32

PLx
12/2017
L
68/2017

PLx
252/2017
L
371/2017

L
630/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniile educaţiei, cercetării, formării
profesionale şi sănătăţii. (poz. I-b-12)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educației, cercetării, formării profesionale și
sănătății, în scopul clarificării cadrului normativ privind
învățământul special integrat, eficientizarea relațiilor
contractuale ale directorilor unităților de învățământ
preuniversitar, înființarea de programe de studii cu
dublă specializare, flexibilizarea raporturilor de muncă
pentru personalul de cercetare - dezvoltare din cadrul
institutelor de cercetare și al școlilor doctorale,
creșterea calității deținătorilor titlului de profesor
universitar, prorogarea termenului de aplicare a
prevederilor legale privind evaluarea națională,
admiterea în liceu și a examenului de bacalaureat etc.

CD - Adoptată pe
19.09.2017
S - ÎNV și MUN

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul CD - Adoptată pe
informaţiilor clasificate schimbate, semnat la unor activități ce presupun cooperarea directă între 19.09.2017
Bucureşti, la 8 februarie 2017. (poz. I-b-44)
Părți sau încheierea și derularea unor contracte S - APĂR

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

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.
(poz. I-a-40)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

clasificate între persoane juridicedin România și Serbia.

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării
activității comisiilor de specialitate ale Ministerului
Sănătății, care funcționează necorespunzător în prezent,
de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru
încheierea contractelor de mana gement ale managerilor
generali, precum și pentru eficientizarea serviciilor de
asistență medicală.

S - JUR și SĂN
pt. raport comun

CD -

Observații

TDR:
03.10.2017

TDR:
18.10.2017

TDR:
24.10.2017

TDR:
18.09.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
268/2017

33

34

35

L
390/2017

PLx
11/2017
L
47/2017

PLx
270/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru
ratificarea Convenţiei cu privire la construirea
şi exploatarea unui Centru de cercetare în
domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa,
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.
(poz. I-b-29)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. (poz. I-b-35)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei
pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită
îndreptate
împotriva
aviaţiei
civile
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10
septembrie 2010 şi semnată de România la
Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la
10 septembrie 2010 şi semnat de România la
Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru
reprimarea capturării ilicite a aeronavelor,
încheiată la Haga 16 septembrie 1970.
(poz. I-b-43)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare

Suplimentarea contribuției României la construirea
Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor și al
ionilor în Europa (denumit Centrul FAIR) cu valoarea
de 2,9 milioane euro (la nivelul prețurilor din ianuarie
2005) și prelungirea perioadei de contribuție până în
2022. Plățile anuale ale contribuției în numerar se
efectuează conform sumelor de plată repartizate fiecărui
stat membru sau partener la proiectul FAIR ce
alcătuiesc veniturile la bugetul anual aprobat al
proiectului.

Stadiul

CD - Adoptat pe
04.10.2017
S - ÎNV
pt. raport

CD - Adoptat pe
11.10.2017
Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
Snr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie
2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie
2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la
Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru
reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la
Haga la 16 septembrie 1970. Convenţia şi Protocolul de
la Beijing stabilesc actele de intervenţie ilicită îndreptate
împotriva aviaţiei civile clasificate ca fiind infracţiuni,
precum şi competenţele statelor contractante în
anchetarea respectivelor infracţiuni.

CD - Adoptat pe
11.10.2017
S -

Observații

TDR:
31.10.2017

Nr.
crt

36

Nr. înreg.

PLx
284/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului,
semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de
modificare a Convenţiei privind decontările
multilaterale în ruble tranferabile şi organizarea
Băncii Internaţionale de Cooperare Economică,
precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate
la Moscova la 22 octombrie 1963. (poz. I-b-45)

Încetarea aplicabilității de la 1 ianuarie 1991 a
Sistemului de decontări multilaterale în ruble
transferabile, stabilit de Convenția privind decontările
multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii
internaționale de cooperare economică din 22 octombrie
1963, continuarea activității Băncii internaționale de
cooperare economică pe baze comerciale, efectuând
operațiuni în valută liber convertibilă și menținându-și
statutul de organizație internațională, stabilirea
capitalului social al BICE la suma de 400 milioane de
ECU, crearea condițiilor necesare în vederea
transformării BICE într-o Bancă pe acțiuni, care să
funcționeze pe principii comerciale.
Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a
procedurii generale și a aranjamentelor pentru
transportul militar prin teritoriile statelor celor două
Părți pe căi rutiere, ferate, aeriene, fluviale și/sau căi de
comunicație maritimă și definește punctele de trecere a
frontierei de stat și condițiile de trecere a frontierei de
stat, astfel: din Ucraina în România sau în tranzit pe
teritoriul Românei, din România în Ucraina sau în
tranzit pe teritoriul Ucrainei, ca o modalitate de
sprijinire
a
operațiunilor
internaționale,
de
menținere/restabilire a păcii a exercițiilor militare
comune și a altor activități de cooperare militară
internațională în cadrul acordurilor internaționale la
care România și Ucraina sunt părți.
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.

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

37

38

PLx
269/2017
L
382/2017

PLx
139/2017
L
638/2016

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Cabinetul de
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în
domeniul transporturilor militare, semnat la
Bucureşti, la 21 aprilie 2016. (poz. I-b-42)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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-b-23)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observații

CD - Adoptat pe
11.10.2017
S-

CD - Adoptată pe
26.09.2017
S - APĂR și TRSP
pt. raport

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - Adoptat pe
04.10.2017

TDR:
24.10.2017

La promulgare
din data de
12.10.2017

Nr.
crt

39

Nr. înreg.

PLx
171/2017
L
34/2017

PLx
233/2017

40

L
118/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind
reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
(poz. I-b-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind
gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile
aferente
Mecanismului
financiar Spaţiul Economic European 20142021 şi Mecanismul financiar norvegian 20142021. (poz. I-b-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

41

PLx
295/2017
L
174/2017

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri
de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.648/2012 al Parlamenului European şi al
Consiliului din 4 iulie 2012 privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapărţile centrale şi registrele centrale de
tranzacţii. (poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.34/2015, în sensul instituirii posibilităţii
rambursării, ulterior elaborării Raportului final de
control aferent programului de către Autoritatea de
Audit, a cheltuielilor solicitate de către beneficiarii de
proiect, precum şi crearea mecanismului instituțional și
procedural menit a conduce la recuperarea sumelor
rambursate necuvenite, prin plată voluntară.

Stabilirea cadrului procedural, legal și financiar pentru
gestionarea
financiară
a
fondurilor
externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul
Economic European 2014-2021, precum și a cofinanţării
aferente acestei asistenţe, pentru a permite utilizarea în
cele mai bune condiţii a fondurilor externe
nerambursabile la nivelul programelor şi proiectelor, în
termenul maxim de implementare prevăzut în
Regulamentele celor două mecanisme financiare.

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
instrumentele
financiare
derivate
extrabursiere,
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,
act juridic de imediată aplicabilitate în dreptul intern
(conform art.288 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene (TFUE), parte constitutivă a
Tratatului de la Lisabona).

Stadiul

S - Adoptat pe
03.04.2017

CD - Adoptat pe
04.10.2017

S - Adoptat pe
12.06.2017

CD - Adoptat pe
04.10.2017

S - Adoptat pe
18.09.2017

CD - Adoptat pe
11.10.2017

Observații

La promulgare
din data de
12.10.2017

La promulgare
din data de
12.10.2017

Nr.
crt

42

43

Nr. înreg.

PLx
229/2017
L
262/2017

PLx
627/2015
L
397/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Federale Germania privind protecţia Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul CD - Adoptată pe
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la unor activități ce presupun cooperarea directă între 27.06.2017
Părți sau încheierea și derularea unor contracte S - Adoptată pe
Bucureşti la 14 decembrie 2016. (poz. I-a-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

clasificate între persoane juridice din România și
Germania.

25.09.2017

Observații

La promulgare
din data de
09.10.2017

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetăriidezvoltării şi inovării în vederea asigurării Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare
protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei Cantacuzino, instituţie publică de importanţă strategică, S în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
stării de sănătate a populaţiei. (poz. I-b-21)
Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului CD -

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Naţionale de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie
şi Imunologie Cantacuzino, care se desfiinţează.

III. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ COMUNĂ
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

L
616/2011

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

Stadiul

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
525/2011

2

L
617/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a
contului general de execuţie a bugetului Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
(poz. I-c-2)

Stadiul

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

3

PLx
203/2013
L
241/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general 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)

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.

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

CD +S
BUG CD + BUG
S

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
428/2012

4

L
394/2012

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 execuție a
bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
2011. (poz. I-c-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
2011.

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

CD +S
BUG CD + BUG
S

Nr.
crt

5

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

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

6

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)

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

PLx
411/2014

7

L
568/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului national unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general al datoriei
publice aferente anului 2013. (poz. I-c-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de Raport depus pe
audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de data de 24.03.2015;
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi urmează să intre pe
ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013.
OZ

CD + S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
412/2014

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)

L
569/2014

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

9

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
191/2017

10

L
112/2017

Obiectul de reglementare

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

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

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

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

Observații

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

- Caracter: ordinar
- 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 național unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2015.
(poz. I-c-10)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat
aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 103.767,6
milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare
aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4
milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un deficit în sumă
de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost
în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub
prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost
în sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele
bugetare aprobate).

CD +S
BUG CD + BUG S

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
192/2017

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 pentru şomaj pe anul
2015. (poz. I-c-11)

L
113/2017

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

Obiectul de reglementare
Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în sumă
de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9
milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a realizat astfel:
venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și cheltuieli în sumă de
54.609,4 milioane lei.

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

Observații

TDR:
25.05.2017

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 13 octombrie 2017 )

I. În perioada 9 – 13 octombrie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 34 avize.
Cele 30 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
15
15
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:
4
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
1
 ordonanţe ale Guvernului:
22
 proiecte de legi şi propuneri legislative:
3
 alte documente, la solicitarea BP și BPR:
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 405 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 63 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 41 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua
sesiune ordinară a anului 2017.
II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 579 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

445



rapoarte suplimentare

92



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

42

TOTAL

579

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 9 - 13 octombrie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.838/2015

PLx.297/2017

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice –
raport comun cu comisia pentru muncă
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare –
raport comun cu comisia pentru muncă

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

04.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(8/RS din 10.10.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

10.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(432/R din 10.10.2017)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.201/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.14 şi art.142din Legea
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere –
raport comun cu comisia pentru transporturi

5 parlam.
respinsă
de Senat

17.02.2015

Raport de respingere
(425/R din 10.10.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice
şi a gazelor naturale nr.123/2012

Guvern
adoptat de
Senat

04.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(365/RS din
10.10.2017)

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia
pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la
30 mai 2017

Guvern

10.10.2017

Raport de adoptare
(431/R din 10.10.2017)

PLx.110/2017

PLx.304/2017

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.201/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.14 şi art.142din Legea
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere –
raport comun cu comisia pentru industrii

5 parlam.
respinsă
de Senat

26.09.2017

Raport de respingere
(425/R din 10.10.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura – raport comun cu comisia pentru
mediu

8 parlam.
adoptat de
Senat

27.09.2017

Raport de respingere
(438/R din 12.10.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind reglementarea experienţei profesionale –
raport comun cu comisia pentru muncă

10 parlam.
adoptat de
Senat

21.02.2017

Raport de respingere
(442/R din 12.10.2017)

25.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(443/R din 12.10.2017)

11.10.2017

Raport de adoptare
(444/R din 12.10.2017)

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.424/2016

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.872/2015

Plx.209/2016

PLx.286/2017

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind
19 parlam.
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
respinsă
obiective de interes national, judeţean şi local – raport comun cu
de Senat
comisia juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării
Guvern
României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii
Europene

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

1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura – raport comun cu comisia pentru
agricultură

8 parlam.
adoptat de
Senat

09.05.2017

Raport de respingere
(438/R din 12.10.2017)

Plx.290/2017

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996

4 parlam.
respinsă
de Senat

04.10.2017

Raport de respingere
(439/R din 12.10.2017)

PLx.400/2016

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996

1 parlam.
adoptat de
Senat

04.10.2017

Raport de respingere
(441/R din 12.10.2017)

Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele
Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul
Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora – raport
comun cu comisia juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

21.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(445/R din 12.10.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la
28 octombrie 2016

Guvern

04.10.2017

Raport de adoptare
(426/R din 10.10.2017)

PLx.409/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92
din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local

10 parlam.
respinsă
de Senat

26.09.2017

Raport de respingere
(427/R din 10.10.2017)

Plx.266/2017

Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010
actualizată la 23 octombrie 2014

41 parlam.
respinsă
de Senat

26.09.2017

Raport de respingere
(428/R din 10.10.2017)

PLx.424/2016

Plx.160/2013

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.285/2017

PLx.783/2015
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Plx.429/2016

Plx.838/2015

Plx.732/2015

PLx.297/2017

Plx.561/2009

Plx.45/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege
nr.118/190 privind acordarea unor drepruri persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri

1 parlam.
adoptat de
Senat

04.10.2017

Raport de respingere
(429/R din 10.10.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul
muncii

2 parlam.
respinsă
de Senat

04.10.2017

Raport de respingere
(430/R din 10.10.2017)

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice –
raport comun cu comisia pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

20.09.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(8/RS din 10.10.2017)

Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 39 parlam.
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi respinsă
văduvelor de război
de Senat

04.10.2017

Raport de respingere
(35/RS din 10.10.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

10.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(432/R din 10.10.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 32 parlam.
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport respinsă
de Senat
comun cu comisia pentru sănătate

31.09.2017

Raport de respingere
(171/RS2 din
11.10.2017)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului
20 parlam.
58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
respinsă
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport comun cu
de Senat
comisia pentru sănătate

31.09.2017

Raport de respingere
(181/RS din
11.10.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare –
raport comun cu comisia pentru buget

PLx.323/2017

Proiect de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

2 parlam.
adoptat de
Senat

11.10.2017

Raport de adoptare
(437/R din 12.10.2017)

PLx.872/2015

Proiect de Lege privind reglementarea experienţei profesionale –
raport comun cu comisia pentru administrație

10 parlam.
adoptat de
Senat

04.10.2017

Raport de respingere
(442/R din 12.10.2017)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.561/2009

Plx.45/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 32 parlam.
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport respinsă
de Senat
comun cu comisia pentru muncă

04.10.2017

Raport de respingere
(171/RS2 din
11.10.2017)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului
20 parlam.
58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
respinsă
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport comun cu
de Senat
comisia pentru muncă

04.10.2017

Raport de respingere
(181/RS din
11.10.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

04.10.2017

Raport de adoptare
(424/R din 10.10.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă "Legea Arhivelor"

7 parlam.
respinsă
de Senat

04.10.2017

Raport de respingere
(440/R din 12.10.2017)

Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice"

3 parlam.

04.10.2017

Raport de respingere
(495/RS3 din
12.10.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.225/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în
domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 24 parlam.
plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătoreşti devenite executorii în
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.516/2011

PLx.643/2003

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă

1

Plx.257/2016/
2017
PLx.235/2017

2

3

4

Plx.209/2016

Plx.160/2013

Data
dezbaterii

Observaţii

03.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(433/R din 11.10.2017)

12.10.2017

Raport de adoptare
(436/R din 12.10.2017)

12.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(443/R din 12.10.2017)

03.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(445/R din 12.10.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului
23 parlam.
militar pe bază de voluntariat

11.10.2017

Raport de respingere
(434/R din 12.10.2017)

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între
Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la
Bucureşti, la 24 mai 2017

11.10.2017

Raport de adoptare
(435/R din 12.10.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
2 parlam.
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
adoptată
instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi
de Senat
completările ulterioare şi modificarea unor acte normative
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică
Guvern
a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra adoptat de
unor imobile -teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a
Senat
statului
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind
19 parlam.
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
respinsă
obiective de interes national, judeţean şi local – raport comun cu
de Senat
comisia pentru administrație
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 1 parlam.
Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul adoptat de
Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora – raport
Senat
comun cu comisia pentru mediu

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.253/2017

PLx.305/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Guvern

XIII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
RAPORTUL COMUN cu privire la audierea candidaților în vederea
numirii în funcțiile de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

11.10.2017

Raport de adoptare
(40/RC din 11.10.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
2017 – un an ratat pentru dezvoltarea României pe fonduri europene
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Guvernarea condusă de indirect de Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov şi direct şi fără relevanţă de Mihai
Tudose a intrat deja în istoria neagră a guvernărilor prin cel mai mare număr de miniştri cuprinşi într-un singur
cabinet – nu mai puţin de 27 de miniştri, la care se adaugă şi prim-ministrul – dar şi prin cel mai mare număr de
secretari şi subsecretari de stat din istoria post-revoluţionară – 135, iar numărul lor creşte de la o zi la alta. Oricine ar
vedea aceste cifre ar avea tentaţia să spună că, o ţară ca România, cu peste 150 de demnitari cu rang de ministru,
plătiţi la acest nivel, are o guvernare eficientă şi eficace, care poate să servească drept ghid de bună practică pentru
guvernele altor ţări. Ei, bine, constatăm cu toţii că lucrurile stau exact pe invers şi că, în pofida puzderiei de miniştri,
secretari de stat, subsecretari de stat, treburile guvernării merg din şanţ în şanţ, fără viziune, fără coerenţă, fără
eficienţa actului administrativ. Pentru acest motiv, nu sunt condamnabile temerile economiştilor care, văzând efectele
nocive ale guvernării, se aşteaptă şi previzionează tot ce-i mai rău pentru România, nu peste ani, ci chiar în viitorul
apropiat. La un moment dat am apreciat faptul că nu unul, nu doi, ci chiar trei miniştri din Guvernul PSD-ALDE au
în fişa postului relaţia cu autorităţile europene şi, mult mai precis, sarcina atragerii şi utilizării corespunzătoare a
fondurilor europene. Este drept că, aşa cum s-a întâmplat şi la alte portofolii, miniştrii care ar fi trebuit să atragă banii
de la Uniune au fost schimbaţi pe bandă, durata medie a mandatului fiind de puţin peste 2 luni şi jumătate! În ciuda
acestui fapt, cu trei miniştrii pentru o singură misiune importantă – atragerea şi valorificarea pentru România a
fondurilor europene – ne-am fi aşteptat ca rata de absorbţie să explodeze în acest an, de la 0%, cât a lăsat-o Ponta şi
Cioloş, la măcar un 10-15% din totalul fondurilor alocate României în cadrul financiar multianual 2014-2020. Cu trei
miniştrii pentru o singură treabă, constatăm acum că de la 0%, România a ajuns la 0,04%, adică am plecat de la nimic
şi am ajuns la nimic şi ceva. Mai mult decât atât, în loc ca Guvernul PSD-ALDE să utilizeze aceşti bani pentru
modernizarea şi dezvoltarea României, pentru finanţarea deficitelor interne, i s-a părut mai uşor să ia banii de la
români, prin taxe mai mari, prin preţuri mai mari la carburanţi şi produsele de bază, prin impozite noi. Putem, fără
îndoială, să spunem că privim o piesă de teatru proastă, în care şi regizorul, Liviu Dragnea, şi scenaristul, Darius
Vâlcov, dar şi actorii, miniştrii din Guvernul Tudose, joacă fie dramă, fie comedie, pe seama vieţii românilor de rând.
Stimaţi colegi. 0,04% absorbţie de fonduri europene are implicaţii diferite asupra judeţelor şi regiunilor ţării.
Nu putem să ne facem că nu vedem faptul că anumite zone din ţară sunt dezvoltate, iar altele nu reuşesc să iasă din
spirala sărăciei şi a subdezvoltării. De exemplu, pentru cea mai săracă regiune din Europa şi din România, Regiunea
de Nord-Est, utilizarea eficientă a fondurilor europene rămăsese singura opţiune reală pentru a lega această regiune
de restul ţării şi pentru a dezvolta locuri de muncă bine plătite pentru localnici. Chiar de la începtul acestui an, după
aprobarea bugetului de stat, am interpelat mare parte dintre miniştri cu atribuţii în zona investiţiilor din fonduri
europene – că vorbim despre transporturi, sănătate, educaţie, turism – şi le-am cerut angajamente ferme că se vor
lupta să atragă acei bani pentru a realiza obiectivele aprobate de Parlament: reabilitări de drumuri naţionale,
modernizări de drumuri europene şi căi ferate, construirea de spitale regionale, investiţii în şcoli şi universităţi,
programe de dezvoltare a infrastructurii turistice bucovinene. Am răspunsurile semnate de la aceşti miniştri, în care
mă liniştesc prieteneşte să nu-mi fac griji, căci, la cât sunt ei de competenţi, vor atrage toate fondurile de la Uniune
dintr-o suflare, iar proiectele finanţare din fonduri europene vor răsări precum ciupercile după ploaie. I-am creditat pe
toţi aceştia cu bună-credinţă şi am zis că nu contează de la ce partid este ministrul, căci, dacă el face bine oamenilor,
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eu îl voi susţine! Astăzi, când măsurăm vitejia acestui guvern, oricum am măsura, tot 0,04% ne dă, în ceea ce priveşte
absorbţia fondurilor europene. Ori, stau şi vă întreb, dacă tot ştiau că nu vor absorbi nici un leu de la UE, de ce i-au
mai amăgit pe bucovineni? A fost incompetenţă, prostie sau cinism?
Stimaţi colegi. Ieri revedeam unul dintre angajamentele luate, chiar la finalul anului trecut de Liviu Dragnea,
prin care se angaja să respecte cu sfinţenie, atât programul de guvernare votat de Parlament, cât şi legile statului
român, în caz contrar, atunci fie ministrul incompetent, fie guvernul, trebuie să plece! Dacă 0,04% absorbţia
fondurilor europene gratuite nu reprezintă un motiv întemeiat pentru demiterea tuturor miniştrilor cu atribuţii în
domeniu, atunci ce dezastru mai mare ar trebui să facă un ministru ca să fie demis? NU am speranţe ca PSD să
recunoască un nou eşec. Cel mai probabil, pentru acest eşec va fi vinovat tot vreun uragan din America sau doar
românii, pentru că au sperat ...
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Joaca de-a guvernarea, destabilizează economia privat
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Încă de la începutul preluării guvernării, Liviu Dragnea a reuşit să transforme guvernarea într-o telenovelă de
slabă calitate, în care orice actor care nu respectă scenariul, este scos din scenă şi înlocuit cu un altul şi mai
nepriceput şi mai nociv pentru situaţia economică generală şi pentru bunăstarea populaţiei. 6 luni mandat de premier
şi 2 luni şi jumătate durata medie a mandatului unui ministru ne duce cu gândul că România trece prin crize politice
profunde, ceea ce nu este nicidecum adevărat. Alimentarea crizelor politice direct de către Liviu Dragnea şi
televizarea acestora în timp real, au un singur scop – distragerea atenţiei de la ineficienţa guvernamentală dovedită şi
de la promisiunile electorale neonorate. De la o zi la alta aflăm că altă promisiune, că altă măsură trece în categoria
„discutată şi uitată”. La cât de absurde au fost unele dintre măsuri, poate că este mai bine aşa.
PSD şi ALDE nu guvernează România! Nu sunt capabili nici măcar să o administreze. Mai grav este că
liderii ambelor partide văd guvernarea ca pe o joacă, fără să-şi dea seama că, zilnic, incompetenţa lor produce victime
şi în economie şi în societate. Despre societate, cuvântul de ordine este dispreţ. Nici unul dintre liderii PSD şi ALDE,
dar nici vreun ministru nu vede creşterile de preţuri declanşate de măsurile guvernamentale proaste. Ei nu le văd sau,
mai degrabă, nu vor să le vadă, deşi douăzeci de milioane de români constată că sunt, de la o zi la alta mai săraci, iar
sacoşa lor mai goală. În ceea ce priveşte economia privată, aceasta rezistă cu greu la şocurile primite de la Guvern,
aproape în fiecare săptămână.
Stimaţi colegi. În urmă cu mai puţin de şase luni, sute de mii de agenţi economici din România, în special
întreprinderi mici şi mijlocii, adică aceia care duc greul economiei şi care asigură peste 3 milioane de locuri de
muncă, au avut către Guvern o singură solicitare: să nu modifice Codul fiscal cel puţin pentru următorii 4 ani.
Aşadar, agenţii economici nu au cerut nici impozite mai mici, nici taxe mai puţine, deşi nu cred că ar fi fost cineva
care nu s-ar fi bucurat, nu au solicitat nici facilităţi suplimentare de la Guvern, nici milă şi nici alte ajutoare. Mediul
de afaceri din România a cerut predictibilitatea politicii fiscale! Modul în care au acţionat cele două guverne PSDALDE faţă de mediul privat a relevat şi ură şi dispreţ faţă de acesta, pentru că după această solicitare, Guvernul a
acţionat exact pe invers! Codul de procedură fiscală a fost, în cea mai mare parte rescris şi nu în Parlament, ci printro ordonanţă de urgenţă dată în ultima zi a verii. Codul fiscal este modificat, aproape săptămânal, exact pe
componentele sale principale, cu scopul vădit de a mai luat într-un fel sau altul pielea după agentul economic român.
Birocraţia fiscală, în loc să se diminueze, pare tot mai stufoasă şi mai costisitoare pentru orice antreprenor de bunăcredinţă. Şi, ca să ne demonstreze până la capăt incapacitatea lor de a înţelege pârghiile economice şi sărăcia în care
se zbate o pătură importantă a societăţii româneşti, au găsit soluţia miraculoasă în fiscalizarea oului de sub cloşcă!
Stimaţi colegi. De mai bine de o lună, curg avertizările partenerilor economici, ale organizaţiilor şi
instituţiilor financiare internaţionale cu privire la direcţia greşit spre care se îndreaptă economia României. Nu are
cum să nu te apuce fiorii atunci când citeşti prognozele specialiştilor cu privire la evoluţia cursului de schimb, a
ratelor dobânzilor, a deficitului bugetare, inflaţie galopantă etc. Toate ne prefigurează un context economic mult mai
rău decât cel care a precedat criza economică din 2009-2011. Cauzele sunt aceleaşi! Creşterea economică este ucisă
chiar de către Guvern, prin măsuri anti-economice, anti-dezvoltare, anti-piaţă şi anti-societate. Mai grav este faptul
că, spre deosebire de anul 2009, agenţii economici românii, acele IMM-uri care au scos România din criză şi au reuşit

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 27 - 2017
Săptămâna 9 – 13 octombrie 2017
să nu concedieze oameni, astăzi sunt mult mai slăbiţi decât acum 8 ani. Nu din cauza lor, nu din cauze externe, ci din
cauza măsurilor nocive luate de Guvernul României. Am tot sperat că joaca de-a guvernarea a liderilor PSD-ALDE
se va termina, când vor constata în ce fundătură au dus economia. Speranţa moare ultima şi consecvenţa în prostie
este deja marcă înregistrată PSD-ALDE.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Vremuri tulburi, timpuri grele…
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Baloanele cu promisiuni multicolore din programul de guvernare PSD-ALDE se dezumflă unul după altul.
Reintroducerea accizelor la carburanţi a dat deja tonul scumpirilor de toamnă, iar tăvălugul majorării preţurilor va
face una cu pământul veniturile românilor care încă mai visează la majorarea acestora cu 25% începând cu 1 ianuarie
2018.
Creşterea salariului minim brut pe economie la 2000 lei şi neimpozitarea veniturilor sub această sumă, deşi
prezentate ca puncte forte ale campaniei electorale, au fost deja date uitării.
În acest moment, singura preocupare a statului este să se spele pe mâini de plata contribuţiilor sociale,
transferând exclusiv în sarcina salariatului această grea povară fiscală, cee ce nu se mai întâmplă în nici o altă ţară din
Europa.
Că nu se vor alege cu niciun ban în plus, angajaţii vor afla abia după ce vor descifra cel dintâi fluturaş de
salariu pe anul viitor.
Fără impunerea ingineriei financiare a transferului contribuţiilor de la angajator la angajat, legea salarizării
unitare va rămâne doar o formă fără fond, iar efectele sociale ale acestui posibil deznodământ vor fi greu de estimat.
Deja se vede fundul sacului bugetar, iar eşecul negocierilor dintre guvern şi sindicate este un semn că pacea
socială e pe sfârşite şi că securea războiului poate fi oricând dezgropată.
Guvernul a împărţit România în două, sperând să păstreze măcar bugetarii de partea sa. Acum ameninţă cu
demisia şi cu aruncarea în aer a întregii arhitecturi a salarizării unitare.
Vin vremuri tulburi pentru coaliţia de la guvernare şi timpuri grele pentru români, care vor descoperi că au
fost minţiţi fără ruşine şi transformaţi în cobai pentru experimentele sociale ale unor politicieni fără scrupule.
La nici un an de la câştigarea alegerilor şi preluarea guvernării, PSD şi aliaţii săi trebuie să facă un pas
înapoi, altminteri efectul de bumerang al promisiunilor fără acoperire va fi devastator pentru cei care le-au lansat.
Vă mulţumesc!
Deputat
Gavrilă Ghilea
***
PNL susține ca aplicarea plății defalcate a TVA-ului să fie una opțională, și nu obligatorie
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Deși "Split TVA" reprezintă, până acum, cea mai contestată măsură a Guvernului Tudose, întreg mediul de
afaceri - și nu numai -, fiindu-i împotrivă la sfârșitul lunii septembrie a.c., în cadrul dezbaterilor Comisiei de buget a
Senatului, s-a decis ca doar în anul 2018 măsura de aplicare a plății defalcate a TVA să fie una opțională, iar
începând cu anul 2019 să devină obligatorie pentru toți agenții economici, și aceasta în condițiile în care PNL a
solicitat anularea măsurii sau aprobarea ca ea să devină una strict opțională pentru întreprinzători, aplicabilă efectiv
doar acelor societăți comerciale care doresc să opteze pentru acest sistem.
Practic, Guvernul PSD-ALDE dorește prin implementarea Split TVA ca firmele plătitoare de TVA să fie
silite, de la 1 ianuarie 2018, să facă două plăți pentru fiecare factură (una pentru TVA, în contul special, cealaltă fără TVA - în contul obișnuit). Astfel, 300.000 de firme vor fi nevoite să-și deschidă noi conturi la bănci și la
trezorerie, să-și modifice sistemele informatice pentru a putea ține evidența TVA în timp real, să aibă angajați care să
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nu greșească niciodată, pentru că, altminteri, vor risca penalizări severe - până la confiscarea, de exemplu, a jumătate
din suma ce reprezintă TVA pentru o factură!
PNL consideră că, prin acest demers, Guvernul Tudose nu va reuși altceva decât să crească exponențial
birocrația și să afecteze grav economia privată, deoarece Split TVA va avea ca efect direct trimiterea multor firme în
faliment, generând, astfel, numeroase pierderi de locuri de muncă, lucru care va conduce în mod inevitabil și la
încetinirea creșterii economice.
Doamnelor și domnilor deputați,
PNL atrage încă o dată atenția că mediul privat este cel care reprezintă motorul economiei românești și nu
PSD sau guvernele sale! Este limpede faptul că atunci când faci promisiuni nefondate începi să cauți bani în toate
buzunarele posibile, dar nu credem că vreun guvern are dreptul să se folosească de banii firmelor private doar pentru
că este incapabil să îmbunătățească colectarea și să reducă evaziunea!
PNL consideră că evaziunea nu poate fi eradicată de către Guvernul Tudose prin împovărarea excesivă a mediului
privat, prin tot felul de tertipuri, care nu au, în niciun caz, menirea de a stimula și susține întreprinzătorii! Dimpotrivă,
acestea nu fac altceva decât să le îngreuneze foarte mult activitatea firmelor din mediul privat, punându-le în
imposibilitatea de a mai avea lichidități și, prin urmare, de a nu reuși să-și mai facă la timp plățile ori de a-și mai
putea menține angajații sau de a mai putea investi în propria dezvoltare.
Din aceste considerente, PNL cere Coaliției parlamentare PSD-ALDE să respingă Ordonanța Split-TVA sau,
cel mult, dacă aceasta va fi adoptată, să fie aprobat în același timp și amendamentul liberal, prin care se cere ca
aplicarea plății defalcate a TVA-ului să fie una opțională, și nu obligatorie.
Deputat
Bogdan Huțucă
***
PNL consideră că ministrul Sănătăţii, Florian Bodog trebuie să răspundă pentru criza vaccinurilor
și pentru slaba gestionare a Ministerului Sănătății
Domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Ieri s-a prezentat și dezbătut în plenul Camerei Deputaților moțiunea simplă pe sănătate cu titlul "PSD
dăunează grav sănătății!", moțiune care a fost inițiată de către noi, parlamentarii PNL, la care ni s-au alăturat ca
semnatari și alți parlamentari din Opoziție.
PNL a decis să inițieze această moţiune simplă deoarece a considerat necesar să tragă un semnal de alarmă
asupra unor probleme stringente din sistemul de sănătate, care, din păcate, sunt tergiversate de prea multă vreme, deși
consecințele au fost chiar deosebit de grave în cazul epidemiei de rujeolă, iar Guvernul Tudose nu a reacționat în mod
responsabil și competent până în prezent.
Este îngrijorător că, după aproape un an de mandat la conducerea Ministerului Sănătății, activitatea domnului
Bodog s-a manifestat în principal prin ezitări, amânări şi printr-o lipsă totală de asumare a unor decizii, lăsând să se
prelungească în mod nepermis criza vaccinurilor, criză care a făcut peste 30 de victime numai în cazul rujeolei.
Mai mult decât atât, deși pe 11 septembrie elevii au început şcoala, copiii s-au întors în colectivităţi în care numai o
parte dintre aceştia sunt imunizaţi împotriva unor astfel de riscuri de epidemii, care pot fi cauzate de lipsa vaccinării.
Doamnelor și domnilor deputați,
PNL consideră că tolerarea acestor “disfuncţionalităţi”, după cum chiar ministrul Bodog le-a catalogat,
reprezintă un atentat grav la sănătatea populaţiei, prin neluarea măsurilor la timp reușindu-se "strălucita performanță"
de a arunca România în rândul statelor din lumea a treia! În plus, această penurie de vaccinuri a fost înregistrată nu
numai în cazul ROR, ci şi în cazul altor imunizări obligatorii, cum ar fi hepatita B, dT (diftero Tetanic) etc., în mai
toate județele, inclusiv în județul Constanța, motiv pentru care și mare parte din copiii constănțeni nu au putut fi
imunizați.
PNL a avertizat de nenumărate ori pe actualul Ministru al Sănătăţii asupra faptului că un management
superficial și iresponsabil al sistemului de sănătate publică reprezintă un atac la viața cetățenilor români și, implicit,
un atac la siguranța națională, dar fără niciun rezultat concret!
De aceea, PNL îi cere azi, domnului Dragnea și Guvernului Tudose, să renunțe la ministrul Bodog și să vină
cu un alt ministru, de această dată unul capabil să implementeze, în regim de urgență, o serie de programe de tip
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preventiv, precum și să asigure finanțarea corespunzătoare a sistemului de sănătate, dar și a obiectivelor de investiții
promise de către PSD-ALDE, așa cum sunt cele 3 spitale regionale.
Deputat
Robert Boroianu
***
 Întrebări
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Crearea a 42 de centre pentru familie
Doamnă ministru,
Unul dintre răspunsurile la întrebarea “Cum ajutăm tinerii să reuşească”, dat în Programul PSD pentru Tineri
și Sport - Șanse mai bune pentru Tineri în România, pg. 20 - Centre pentru familie, vizează “crearea unor locații
special amenajate unde părinții pot lăsa copilului mic în grijă specializată, pe perioade scurte, pentru a putea
desfășura alte activități strict necesare și urgente. 42 de centre, 42 de echipe de personal specializat care să ofere
asistență, cu un impact bugetar de 17 milioane lei, de la Bugetul de Stat.”
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, doamnă ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Există acest proiect pe agenda de lucru a Ministerului pentru perioada 2017-2020?
2. Care este planul detaliat de implementare a acestui program?
3. Care au fost măsurile întreprinse în anul 2017 pentru implementarea acestui program?
4. Care este bugetul alocat pentru acest proiect în 2017 și pe ce elemente? Care este execuția până la această
dată?
5. Este acest program prins în bugetul care se construiește pentru 2018? Care este bugetul alocat pentru acest
proiect în 2018 și pe ce elemente?
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.
Deputat
Schelean-Șomfelean Valeria Diana
***
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Măsuri pentru tinerii șomeri și crearea de noi locuri de muncă
Stimată doamnă ministru,
Tot mai mulți români nu au un loc de muncă. Tot mai mulți tineri continuă să îngroașe numărul șomerilor, iar
cifrele nu sunt deloc îmbucurătoare. România continuă să fie una dintre ţările europene cu cei mai mulți tineri fără
slujbe, slab școlarizați şi inadecvat formaţi profesional pentru piaţa muncii.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, rata șomejului în rândul tinerilor a ajuns în
România la cel mai ridicat nivel, în cel de-al doilea trimestru al acestui an.
Ministerul pe care îl conduceți trebuie să ia măsuri concrete de identificare a tuturor persoanelor apte de
muncă, aflate în afara pieţei muncii actuale dar şi de programe de instruire, recalificare şi pregătire profesională. Nu
în ultimul rând trebuie să se acceseze fonduri europene şi să se diminueze birocrația existentă, pentru a putea ajuta
acest segment al populației, care nu trebuie neglijat, el este viitorul acestei țări.
In acest sens, vă rog doamnă Ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica, care sunt măsurile pe termen
mediu și lung pe care intenționați să le aplicați pentru a-i ajuta pe tineri să-și găsească un rost acasă, în țara lor.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Doru Oprișcan
***
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Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului
Detalii privind noua taxă pentru poluarea produsă de autovehicule
Doamnă ministru,
Potrivit declaraţiilor dumneavoastră, dar şi ale reprezentaţilor Fondului de Mediu, la nivelul Ministerului
mediului se analizează mai multe variante pentru reintroducerea unei taxe pentru poluarea produsă de autovehiculele
care circulă în România. Singurele informaţii făcute publice sunt referitoare la faptul că noua taxă va fi legată de
norma de poluare a autovehiculului. Este de apreciat dacă autovehiculele cu norme de poluare 4-6 vor fi scutiţi de
această taxă, deoarece, prin aceasta, se va încuraja înnoirea parcului auto naţional. De asemenea, nu au existat
precizări dacă taxa de poluare va viza doar deţinătorii de autovehicule din România, ci şi autovehiculele care
tranzitează România, pe rutele internaţionale de transport marfă. După cum foarte bine cunoaşteţi, în anii ’80 s-a
instituit un principiu care stă la baza politicilor de mediu, şi anume – „poluatorul plăteşte”. Astfel, dacă ar fi să
răspundem acestui principiu, atunci nu putem ignora poluarea produsă de sutele de mii de autovehicule care
tranzitează România în fiecare lună, acestea fiind cu uşurinţă vehicule care intră în categoria mari poluatori. De
asemenea, nu trebuie să ignoraţi că deţinătorii români de autovehicule poluează în mod diferit, funcţie de numărul de
Km parcurşi anual. Unele autovehicule parcurg 3-5 mii Km anual, altele 30-50 mii km anual. Aşadar, poluarea
produsă de acestea (cantitatea noxelor emise) diferă în mod subsanţial.
Având în vedere cele două observaţii formulate mai sus, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări:
- aţi luat în calcul, în elaborarea noii taxe pentru poluarea produsă de autovehicule, şi taxarea poluării
autovehiculelor care tranzitează comercial România? Dacă da, atunci aţi evaluat şi pierderile economice pe care le
poate provoca această măsură, prin schimbarea traseelor comerciale ale transportatorilor internaţionali? Dacă nu,
atunci cum răspunde această taxă principiului „poluatorul plăteşte” şi principiului constituţional al non-discriminării
impunerii?
- aveţi în vedere să luaţi în calculul taxei şi numărul anual de Km parcurs de autovehiculul poluant?
- ce garanţii puteţi oferi, astfel încât, toate sumele atrase prin această taxă să ajungă exclusiv, prin circuit
închis, în programul naţional de înnoire a parcului auto („Rabla”) în vederea atingerii obiectivului de mediu –
reducerea poluării aerului? Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educaţiei Naţionale
Furnizarea către şcolari a produselor prevăzute de OUG nr.96/2002
Domnule ministru,
Anul şcolar 2017/2018 a început de o lună de zile, iar pregătirea demarării acestuia în bune condiţii a
reprezentat un obiectiv ratat. Astfel, în puţinele şcoli supuse reabilitării la nivel naţional, lucrările nu s-au finalizat
până la data de 10 septembrie. Manualele şcolare pentru elevii din clasa a V-a vor veni, cel mai probabil după
vacanţa de iarnă, în condiţiile în care nici măcar licitaţiile pentru editare nu au fost demarate. Mai mult decât atât, la o
lună de la demararea anului şcolar, în cea mai mare parte a şcolilor din învăţământul primar şi gimnazial, încă nu se
distribuie produsele de panificaţie şi produsele din lapte, denumite generic – „cornul şi laptele”. Principalul motiv al
întârzierilor pe care îl furnizează autorităţile locale/inspectoratele şcolare este cel al întârzierilor determinate de
lansarea de noi licitaţii pentru acest program. Acest argument nu poate fi acceptat, pentru că, încă din septembrie
2016 s-a stabilit calendarul demarării anului şcolar 2017/2018 şi tot de anul trecut se cunoştea data expirării
contractelor de furnizare pentru aceste produse.
Având în vedere faptul că mai bine de o lună de zile, mii de copii sunt privaţi de un drept legal şi luând în
considerare faptul că pentru mulţi copii, în special din mediul rural, aceste produse chiar reprezintă o masă utilă şi un
stimul pentru a merge la şcoală, vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări:
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- în câte unităţi şcolare din România nu s-au distribuit, în prima lună de şcoală, produsele din lapte şi
panificaţie prevăzute de legislaţia în vigoare şi câţi elevi au fost privaţi de accesul la aceste produse în perioada 11
septembrie – 11 octombrie 2017?
- în condiţiile în care se invocă întârzierile de licitaţii, vă rog să precizaţi dacă, de la nivelul administraţiilor
locale şi al inspectoratelor v-a fost semnalată lipsa de resurse financiare pentru acoperirea plăţilor curente pentru
acest program? Reamintim că, la rectificarea bugetară, sumele transferate pentru necesităţile educaţiei preuniversitare
nu au fost dimensionate la nevoile acesteia? De asemenea, bugetele administraţiilor locale nu mai pot onora nici
măcar cheltuielile curente.
- ce măsuri aţi întreprins pentru a evita aceste întârzieri în implementarea programului „cornul şi laptele”,
încă din prima zi de şcoală, pentru că aceste întârzieri pot fi puse pe seama unui interes bugetar al autorităţilor, un
interes profund nociv social – obţinerea de economii bugetare? Vă rog să clarificaţi de urgenţă acest aspect. Solicit
formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Deficitul de personal la nivelul Poliţiei Judeţului Suceava
Doamnă ministru,
Ca urmare a mai multor măsuri luate de Guvernul României în anul 2017, deficitul de personal din cadrul
Poliţiei Române s-a accentuat şi mai puternic, în special pe calea pensionărilor din sistem. Aşadar, s-a ajuns la
situaţia în care, în unele judeţe, Poliţia Română acţionează cu 50-75% din personalul necesar pentru asigurare
serviciilor publice de ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, dar şi pentru servicii publice comunitare, cum ar fi cele
privind înmatriculările, paşapoartele sau permisele de conducere.
Judeţul Suceava nu face, din păcate, excepţie deoarece deficitul de personal ajunge la peste 25%, aşa cum a
estimat conducerea IPJ Suceava. De asemenea, ca urmare a pensionărilor masive, inclusiv centrele de examinare auto
au fost restructurate în judeţ, fiind desfiinţate punctele de examinare de la Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni,
Rădăuţi şi Vatra Dornei. Trebuie precizat faptul că, în perioada 2010-2016, ca urmare a unei dimensionări a
personalului cât mai aproape de exigenţele funcţionării optime a Poliţiei, infracţionalitatea la nivelul judeţului
scăzuse semnificativ. De asemenea, şi siguranţa circulaţiei pe drumurile publice înregistrase creşteri calitative
semnificative. Din păcate, ca urmare a acestui deficit de personal extrem de mare, trebuie să împărtăşesc îngrijorările
actualei conduceri a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei Suceava, potrivit cărora, cu un personal subdimensionat,
Poliţia judeţeană nu va putea face faţă tuturor solicitărilor cetăţenilor, chiar şi în condiţii normale, nu în situaţii
excepţionale. În cadrul şedinţelor de guvern din ultimul timp, v-aţi angajat că veţi întreprinde mai multe demersuri şi
că veţi lua mai multe măsuri pentru a compensa deficitul de personal la nivelul Poliţiei Române care, se pare că
atinge cifra de peste 20 de mii, la nivel naţional. Faţă de această situaţie, vă solicit, doamnă Ministru, următoarele
precizări:
- vă solicit să prezentaţi setul de măsuri pe care doriţi să îl implementaţi în scopul reducerii deficitului de
personal de la nivelul Poliţiei Române, precum şi calendarul pe care vi l-aţi propus pentru implementarea acestor
măsuri.
- în condiţiile în care Judeţul Suceava este judeţ de frontieră, cu provocări suplimentare faţă de alte judeţe ale
ţării în ceea ce priveşte ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, vă rog să precizaţi dacă, în cazul particular al
judeţului Suceava, vă veţi concentraţi eforturile pentru reducerea deficitului de personal?
- vă rog să precizaţi câţi absolvenţi sunt aşteptaţi să finalizeze studiile anul viitor în şcolile de specialitate şi
câţi pot fi încadraţi imediat în structurile Poliţiei Române în următoarele 12 luni?
- vă rog să precizaţi şi dacă, o scurtare a termenelor de şcolarizare a viitorilor ofiţeri de poliţie nu afectează
negativ calitatea viitoarei resurse umane atrase în Poliţia Română? Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată domnului Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Firmele beneficiare ale programului România Start-up Nation
Stimate domnule ministru,
În data de 2 octombrie 2017, ora 20.02, Agenţia Naţională de Presă Agerpres a diseminat în spaţiul public o
informaţie conform căreia, în cadrul unei conferinţe organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
(AHK România), aţi invitat și start-up-uri din Germania să se înscrie, anul, viitor, în programul România Start-up
Nation, pentru a primi de la statul român fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei (circa 44.000 euro),
pentru a efectua investiții în România.
În acest context, vă rog să precizaţi dacă intenţionaţi să modificaţi schema de minimis și Ordonanța de
urgență 10/2017, care stipulează explicit că firmele beneficiare ale programului România Start-up Nation sunt
„înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul
României”, respectiv că acestea „sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare”. Solicit
răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
 Interpelare
Adresată: doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Obiectul interpelării: stadiul rezolvării vulnerabilităților cuprinse în strategia de consolidare și dezvoltare a
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025
Doamnă ministru,
România are o largă expunere la riscuri precum cutremur, inundaţii și alunecări de teren și vedem rezultate
tragice la fiecare astfel de eveniment. De aceea, este important să fim cât mai bine pregătiți să facem față acestor
situații, atât la nivel de autorități cât și la nivelul fiecărui cetățean în parte.
În decembrie 2016, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 951/2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare și
dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025.
Documentul prezintă faptul că “pentru identificarea principalelor direcții de acțiune, care necesită a fi consolidate și
dezvoltate în cadrul IGSU, a fost elaborată o analiză instituțională care a relevat existența unor
probleme/vulnerabilități specifice următoarelor domenii de activitate: prevenire, pregătire, răspuns, resurse umane,
logistică și capacitate administrativă…".
1. Având în vedere prevederile din Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025, vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicați care este
stadiul, responsabilul și termenul de îndeplinire/rezolvare, pentru fiecare vulnerabilitate prezentată pe domeniile de
activitate: prevenire, pregătire, răspuns, resurse umane, logistică și capacitate administrativă.
2. Care este stadiul pregătirii pentru astfel de dezastre naturale în județul Caraș-Severin, atât din
punct de vedere al instituțiilor responsabile, din punct de vedere material, al personalului de intervenție dar și al
pregătirii populației?
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.

