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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 12-16 octombrie 2015) 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  12 octombrie 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, luni, 12 octombrie, un Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui loc de 

deputat ca urmare a demisiei domnului Marian Ghiveciu (Circumscripţia electorală 10 Buzău), la data de 29 
septembrie 2015. 

De asemenea, au fost adoptate un număr de 26 de propuneri legislative, pentru care comisiile permanente au 
întocmit rapoarte de respingere. 

În ceea ce priveşte Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 
privind procedura adopţiei (Pl-x 592/2014) - lege organică, aceasta a fost retrimisă Comisiei juridice în vederea 
întocmirii unui raport suplimentar. 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de  marţi, 13 septembrie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 13 octombrie, prin vot final următoarele acte normative: 
1. Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat ca urmare a demisiei domnului Marian Ghiveciu 

(PH CD 81/2015) (304 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abţineri); 
2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 82/2015) (313 
voturi pentru, 3 abţineri); 

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: Propunere de acord interinstituţional privind o mai bună legiferare – COM(2015) 216 
(PH CD 83/2015) (318 voturi pentru); 

4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind 
semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind 
prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 şi Propunerea de Decizie a Consiliului privind 
semnarea, în numele Uniunii Europene a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea 
terorismului(CETS nr. 196) - COM (2015) 292 (PH CD 84/2015) (314 voturi pentru, 1 abţinere); 

5. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi 
Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015) – lege ordinară (312 voturi 
pentru, 3 abţineri); 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015) – lege ordinară (309 voturi pentru, 2 împotrivă, 
3 abţineri); 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a 
angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua 
perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 (PL-x 590/2015) – lege ordinară 
(316 voturi pentru, 1 împotrivă); 

8. Raportul Comisiei pentru administraţie publică pentru Respingerea cererii Preşedintelui României, de 
reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al 
art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 
126/2014/23.06.2014) (304 voturi pentru, 8 împotrivă, 4 abţineri); Adoptarea Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, în forma adoptată iniţial 
(PL-x 126/2014/23.06.2014) - lege ordinară (307 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abţineri); 
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9. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
(PL-x 453/2015) – lege ordinară (317 voturi pentru); 

10. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului (PL-x 464/2015) – 
lege ordinară (317 voturi pentru); 

11. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân (PL-x 
462/2015) – lege ordinară (313 voturi pentru, 2 abţineri); 

12. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor 
publice centrale şi locale (PL-x 541/2014) – lege ordinară (318 voturi pentru); 

13. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare (PL-x 499/2015) – lege ordinară (264 voturi 
pentru, 10 împotrivă, 19 abţineri); 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(PL-x 553/2014) – lege ordinară (209 voturi pentru, 95 împotrivă, 9 abţineri); 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004 (PL-x 634/2015) – lege organică (304 voturi pentru, 1 abţinere); 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare (PL-x 405/2015) – lege organică (307 voturi pentru, 1 împotrivă); 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 
268/2015) – lege organică (208 voturi pentru, 88 împotrivă, 7 abţineri); 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru 
modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap (PL-x 576/2014) – lege organică (294 voturi pentru); 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 20/2015) – lege organică (291 voturi pentru); 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor 
măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale (PL-x 235/2015) – lege 
organică (293 voturi pentru, 1 abţinere); 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea educaţiei nr.1/2011 (Pl-x 505/2015) – lege 
organică (201 voturi pentru, 6 împotrivă, 88 abţineri); 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 
508/2015) – lege organică (132 voturi pentru, 155 împotrivă, 5 abţineri; propunerea legislativă nu a fost 
adoptată deoarece nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei legi organice); 

23. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul 
de credit (PL-x 75/2015) – lege organică (293 voturi pentru, 1 abţinere); 

24. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(11 ) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013) – lege organică (13 voturi pentru, 188 
împotrivă, 94 abţineri; propunerea legislativă nu a fost adoptată deoarece nu s-a întrunit numărul necesar de 
voturi pentru adoptarea unei legi organice). 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi 
pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului (Pl-x 450/2015) – lege organică a fost adoptată tacit prin 
depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final. 

De asemenea, au fost adoptate 37 de propuneri legislative sau proiecte de lege (25 ordinare, 12 organice) pentru 
care s-au întocmit rapoarte de respingere din partea comisiilor permanente. 

În aceeaşi zi, au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x 472/2015) şi 
Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 362/2013) - lege organică. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2015 
 

(Situaţia cuprinde datele la 16 octombrie  2015) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1388  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 133

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 494

578

– votate  577

             din care: - înaintate la Senat        41 

                            - în procedura de promulgare   47 

                            - promulgate* 201 

                            - respinse definitiv 288 

– amânate pentru sesiunea următoare 1

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 803

a) pe ordinea de zi 251

b) la comisii  526

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 22

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 58

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 53

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5

4) Desesizări 7

5) Retrase de iniţiatori 3

 
 

     Cele 577 iniţiative legislative votate privesc: 
                         184 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
     80 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                34  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      70  proiecte de legi  
                         393  propuneri legislative 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 236 de legi, dintre care 35 din iniţiativele legislative adoptate in 
sesiunea septembrie-decembrie 2014. 
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2015 
 

 (Situaţia cuprinde datele la 16 octombrie  2015) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 919  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie 786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 133

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 84

114

– votate  113

             din care: - înaintate la Senat      26 

                            - în procedura de promulgare 36 

                            - promulgate* 10 

                            - respinse definitiv 41 

– amânate pentru sesiunea următoare 1

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 803

a) pe ordinea de zi 251

b) la comisii  526

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 22

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

4

3) Retrase de iniţiatori 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 58

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 53

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5

 
 
 

    Cele 113 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                          39 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
   17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    21  proiecte de legi  
                          74  propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2015 au fost promulgate 236 de legi, dintre care 35 din iniţiativele legislative adoptate in 
sesiunea septembrie-decembrie 2014, 191 din iniţiativele legislative adoptate in sesiunea februarie-iunie 
2015 şi 10 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

Şedinţele de luni, 12 şi marţi, 13 octombrie 2015 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 287 

        din care: - în dezbatere 
287

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          50  

57  

   - votate 57
         din care: - înaintate la Senat   7 
                        - la promulgare 14 
                        - respinse definitiv 36 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 4

 
 
 
 
▪ Cele 57 iniţiative legislative votate privesc: 
           11 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                    din care: 
                7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                          1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

    3  proiecte de legi 
            46  propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 12-16 octombrie 2015) 
 

 
 
 
 

 

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

1. PL-x 405/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare  
 

2. PL-x 237/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale  
 

3. PL-x 268/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea unor 
acte normative 
 

4. PL-x 576/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
 

5. PL-x 20/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative     
           

6. PL-x 235/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 

7. PL-x 126/2014 – Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2013 
pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate    
                                  
 Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României  
 

8. PL-x 75/2015 - Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit   
 

9. PL-x 453/2015 - Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie  
 

10. PL-x 464/2015 - Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului  
 

11. PL-x 462/2015 - Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de 
sân 
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12. PL-x 541/2014 - Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale     
        

13. PL-x 499/2015 - Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare  

14. PL-x 553/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  
          

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

1. PL-x 644/2015 - Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului privind asistenţa financiară 
rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău,   la 7 octombrie 2015   
 

2. Pl-x 505/2015 - Propunerea legislativă  pentru  modificarea art.7 alin.(1) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011  
 

3. Pl-x 450/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea 
nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului  
 
 (Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

4. Pl-x 508/2015 - Propunerea legislativă  pentru  modificarea şi completarea  Legii  nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale  
 
Se comunică respingerea proiectului 
 

5. Pl-x 602/2015 - Propunerea legislativă referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
 
Se comunică respingerea proiectului 
   

6. PL-x 590/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea 
Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale 
acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la 
Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat 
la Bruxelles, la 1 aprilie 2015  
 

7. PL-x 634/2015 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004 
 

 

 

 

 

 III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
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1.  Pl-x 575/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilităţii 

nr.82/1991  
 

2.  Pl-x 520/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile  
 

3.  Pl-x 325/2015 - Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  
 

4.  Pl-x 467/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
drepturilor pacientului nr.46/2003  
 

5.  Pl-x 423/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale  
 

6.  Pl-x 322/2015 - Propunerea legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă 
întreprinderile private  

7.  Pl-x 583/2015 - Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din România  
   

8.  Pl-x 261/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari   
              

9.  Pl-x 236/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea art.49 din Legea 230/2007 - Legea 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  
 

10.  Pl-x 325/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 230/2007 - Lege 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  
 

11.  PL-x 344/2006 - Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal  
 

12.  Pl-x 35/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare   
 

13.  Pl-x 272/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
  

14.  Pl-x 499/2014 - Propunerea legislativă privind achiziţionarea de la persoanele fizice a deşeurilor 
metalice feroase şi neferoase ce provin din sectorul de îmbunătăţiri funciare  
  

15.  Pl-x 378/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 - Codul 
Silvic  
 

16.  PL-x 585/2014 - Proiectul de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 
privind Codul silvic  
 

17.  Pl-x 62/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice 
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18.  Pl-x 379/2014 - Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din 
proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale     
         

19.  Pl-x 371/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor 
nr.31/1990  
 

20.  Pl-x 542/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.31 
din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale 

21.  Pl-x 591/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.179 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 

22.  Pl-x 33/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.35 din 
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 
  

23.  Pl-x 111/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103 din 14 
noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum 
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
                         

24.  Pl-x 525/2014 - Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în 
România” în ciclul superior al liceului  
 

25.  Pl-x 47/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional  
 

26.  Pl-x 454/2013 - Propunerea legislativă privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
 

27.  Pl-x 163/2015 - Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a 
participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului român    
          

28.  Pl-x 590/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European  
 

29.  PL-x 714/2011 - Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă  
 

30.  Pl-x 77/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.75/1999 
privind activitatea de audit financiar 
  

31.  PL-x 179/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc  
 

32.  PL-x 137/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive 
etnice  
 
 

33.  PL-x 130/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi 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  
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34.  Pl-x 545/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea art.4 şi 5 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal  
 

35.  Pl-x 46/2015 - Propunerea legislativă privind combaterea faptelor, declaraţiilor şi acţiunilor de 
leznaţiune  
 

36.  Pl-x 44/2015 - Propunerea legislativă privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter 
pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale ale persoanelor  
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 

ordinară a anului 2015 
 

(situaţie la data de 16 octombrie  2015) 
 

În şedinţa din data de 26 august 2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative 
ale Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2015, care  cuprinde 134 de proiecte de 
legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 80 au fost transmise Parlamentului, dintre care  71 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 9 sunt 
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

8 0

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

0
2
0

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

5
0
1

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

72 9

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

10
38
0

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

0
0

12
3

Total  9  50  21

Total general: 80 9 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2015 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1155  ooccttoommbbrriiee  22001155))  
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                                          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx 
411/2014 

 
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 audit şi control , desfăşurate asupra 
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în 
exerciţiul financiar al anului 2013. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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

2 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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

3 

PLx 
607/2015 

 
L 

334/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul meteorologiei. 
(poz. I-a-25)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 139/2000 privind 
activitatea în meteorologie, republicată, precum �i 
modificarea şi completarea Legii nr. 216/2004 privind 
înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu 
modificările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2015 
CD - OZ Plen 
MED 
 

 
Raport de cu 
amendamente 
admise depus 
pe 13.10.2015 
(582/R/ 2015) 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.10.2012  

5 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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 asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. (poz. I-c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.10.2012 

6 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate �i a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 23.10.2013 

7 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 23.10.2013 



 
3

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

8 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 25.06.2014 

9 

PLx 
414/2013 

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

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG S 
 

Raport depus 
pe 25.06.2014 

10 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 

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

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare 
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre 
altele, stabilirea unor măsuri de limitare a modalităţii de 
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare  
aflate în domeniul privat al statului numai la folosinţă 
gratuită, precum şi a unor măsuri destinate menţinerii în 
stare de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare aflate în domeniul privat al statului. 

S  - Adoptat pe 
22.10.2013 
CD  - OZ Plen 
IND, AGRI  şi 
JUR MED  

 
 
 
 
 
 
 
 
Suspendat  
30.092015 



 
4

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

11 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
(poz. I-b-29) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor 
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei 
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii 
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care 
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii, 
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată 
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum 
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă de 
acţionari şi public. 

S  - Adoptat pe 
02.04.2012 
CD - Retrimis 
pe data de 
23.10.2012  
ECON şi JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR:  

12 

PLx  
639/2015 

 
L 

362/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea 
unui ajutor de stat individual pentru salvare, 
Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.  
(poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, 
Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.   

S  - Adoptat pe 
05.10.2015 
CD -  ECON şi 
BUG 
 pt. raport comun 

 
TDR: 
20.10.2015 

13 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  Legii 
nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-
free, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG 
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

14 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 



 
5

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

15 

PLx 
467/2014 

 
L 

492/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente  de 
stimulare a consumului, în lipsa cărora creşterea 
economică pe termen scurt şi mediu poate fi afectată. 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 

16 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism. (poz. I-b-47) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
noiembrie 2010 cu privire la competenţele diferitelor 
Autorităţi europene de supraveghere, precum şi stabilirea 
precisă a autorităţilor naţionale competente în domeniu în 
scopul informării Autorităţilor europene de supraveghere 
în domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 

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

 
TDR: 
27.05.2015 

17 
 

PLx 
562/2015 

 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 
pt. raport comun 

TDR: 
01.10.2015 

18 
 

PLx 
563/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2014. (poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 
pt. raport comun 

TDR: 
01.10.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

19 

PLx 
608/2015 

 
L 

332/2015 

Proiect de lege privind emisiunile de obligaţiuni 
ipotecare. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

S  - Adoptat pe 
21.09.2015 
CD - BUG 
pt. raport 
 

TDR: 
06.10.2015 

20 

PLx 
646/2015 

 
L 

365/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.  
(poz. I-a-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor europene  nerambursabile. 

S  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  BUG şi 
MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
27.10.2015 

21 

PLx 
647/2015 

 
L 

361/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative.  (poz. I-a-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care conduc la 
simplificarea procedurilor administrative, în vederea 
respectării obligaţiilor asumate prin semnarea şi 
ratificarea instrumentelor juridice de drept internaţionalîn 
domeniul fiscal, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normativedin acelaşi domeniu. 

S  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  BUG 
pt. raport 
 

TDR: 
29.10.2015 

22 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-28) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

CD - Retrimis 
pe 19.03.2013 la 
IND şi TRSP 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
02.04.2013 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

23 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a 
noilor dispoziţii europene în domeniul transporturilor 
rutiere, respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune 
privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru pentru 
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de 
abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale 
Regulamentului (CE) nr.1072/2009  al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa transportului 
rutier internaţional de mărfuri  şi ale Regulamentului (CE) 
nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu 
autocarul şi autobuzul şi de modificarea Regulamentului 
(CE) nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor 
ce-i revin României în calitatea sa de stat membru al UE. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 

CD - IND şi 
TRSP 
 pt. raport comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.12.2011 
 

24 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 

CD - Retrimisă 
pe 11.02.2015 la 
IND pt. raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
25.02.2015 

25 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. (poz. I-b-14)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Se are în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente 
care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile 
contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive 
care au modificat scopul  pentru care au fost instituite căile 
de atac în domeniul achiziţiilor publice. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

26 

PLx 
537/2014 

 
L 

596/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare 
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
(poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea OUG nr.47/2013 privind unele 
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direct finanţaţi din fondurile externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în 
domeniul ex-ISPA  din sectorul transporturi, aprobată prin 
Legea nr.222/2013. 

 
 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.12.2014 
 

27 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele 
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea 
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi 
realizării unui mediu antreprenorial în cadrul 
comunităţilor locale. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
CD - IND şi 
JUR 
pt.raport 

 
 
TDR: 
16.02.2015 

28 

PLx 
566/2015 

 
L 

349/2015 

Proiect de lege privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje. 
(poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal unitar privind gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje. 

S  - Adoptat pe 
01.09.2015 
CD - Retrimisă 
pe 23.09.2015 la 
MED şi IND  
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
30.09.2015 

29 
PLx 

626/2015 
 
 

Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism 
de prevenire a conflictului de interese în procedura 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
(poz. II -17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

 

CD - IND şi 
JUR 
pt.raport 
S  - 

TDR: 
13.10.2015 
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30 

PLx 
640/2015 

 
L 

363/2015 

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

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

S  - Adoptat pe 
05.10.2015 
CD -  IND  
pt.raport 
 

TDR: 
20.10.2015 

31 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
 

32 

PLx 
641/2015 

 
L 

364/2015 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul feroviar. (poz. I-a-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare 
asigurării independenţei organismului naţional de 
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă, 
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar Român. 

S  - Adoptat pe 
05.10.2015 
CD -  TRSP 
 pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
20.10.2015 

33 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-39) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport comun 

 
TDR: 
17.04.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

34 

Plx 
177/2009  

 
L 

678/2008 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.  
(poz. I-b-38)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, precum şi aLegii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

S  - Adoptat pe 
04.03.2009 
CD -  AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 

 
TDR: 
07.04.2009 

35 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu 
modificările ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe 
unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a 
mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a efectivelor 
de animale. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - AGRI şi 
ADMIN 
 pt. raport comun 

 
TDR: 
11.03.2015 

36 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-59) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 
CD - Retrimis pe 
18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport 

 
TDR: 
25.09.2012 

37 

PLx 
318/2014 

 
L 

313/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
constructii. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 
CD -  ADMIN şi 
JUR 
pt. raport 

 
TDR: 
04.09.2014 
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38 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

39 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, 
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.  

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
CD  -  MUN  
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 

40 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. 1-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii, cu modificările şi completările ulterioare în sensul 
egalizării vîrstei standard de pensionare pentru femei şi 
bărbaţi,  prin creşterea vîrstei de penionare la femei de la 
63 de ani la 65 de ani. 

S  - Adoptat pe 
07.04.2014 
CD  -  Retrimis 
pe 18.02.2015 la  
MUN  
pt. raport 
suplimentar 

 
 
 
TDR: 
25.02.2015 
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41 

PLx 
210/2015 

 
L 

16/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 
privind perioadele de conducere, pauzele şi 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 
acestora. (poz. I-b-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a 
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 
aparatelor de înregistrare  a activităţii acestora, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul punerii de acord a 
dispoziţiilor actului normativ de bază  cu actele juridice ale 
Uniunii Europene în materie. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD  -  MUN  şi 
TRSP 
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
26.03.2015 

42 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-25)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
inovare, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea realizării unei  clarificări a textului privind 
categoriile de abateri de la buna conduită în activitatea de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, 
precum şi o detaliere la nivel procedural, în special în ceea 
ce priveşte procedura de contestare a deciziilor comisiilor 
de etică sau a Consiliului Naţional de Etică. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
CD -  INV 
pt. raport  
 

 

TDR: 
20.12.2011 

43 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

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-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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 pe 
25.05.2011 
CD - Retrimis pe 
27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

44 

PLx  
631/2015 

 
L 

356/2015 

Proiect de lege privind modificarea art.2 din Legea 
nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, 
cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al 
Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale.  
(poz. I-a-27) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  INV 
pt. raport  
 

TDR: 
20.10.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

45 

PLx  
593/2015 

 
L 

302/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea 
unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de 
la televiziunea analogică terestră la televiziunea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional, precum şi pentru 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.  
(poz. I-a-11) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea tranziţiei 
de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 
terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel 
naţional. 

CD -  CULT şi 
INFOCOM  
pt. raport comun 
S  -  
 

TDR: 
06.10.2015 

46 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. I-
b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

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

S - Adoptat pe 
24.02.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 

47 

PLx 
17/2015 

 
L 

599/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2014 pentru 
modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României în străinătate. (poz. 
I-b-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea Legii 198/2008 priivind serviciile consulare 
pentru care se percep taxe şi la nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,  în 
scopul adaptării  prevederilor legale care reglementează 
regimul juridicc şi modalităţile de plată a taxelor consulare 
la practica actuală de natură consulară şi la realităţile 
curente. 

S - Adoptat pe 
05.02.2015 

CD - JUR şi 
POL EXT 
 pt. raport comun

 
 
 
 
TDR:  
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

48 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală. (poz. I-b-10) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în 
scopul completării transpunerii în legislaţia internă a 
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a 
Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale. 

S - Adoptat pe 
11.05.2015 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
03.06.2015 

49 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
aLegii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării 
radicale a procedurii de republicare a actelor normative în 
Monitorului Oficial al României, Partea, ca măsură 
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea 
normelor juridice. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 

50 

PLx 
658/2015 

 
L 

358/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor 
din instituţiile publice.  (poz. I-a-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind 
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. 

S  - Adoptat pe 
07.10.2015 
CD -  JUR 
pt. raport 

TDR:  
20.10.2015 
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                                            IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-a-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

 
 
TDR: 
24.03.2015 

2 

PLx 
522/2010 

 
L 

509/2010 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul educaţiei şi cercetării. 
(poz. I-a-23) 
- Reexaminare formulată de Preşedintele României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Reorganizarea unor insituţii din domeniul cercetării 
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare ale acestora, în scopul 
declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea 
paralelismului insituţional. 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
S  - Oz Plen  
 
 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-24) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, în sensul armonizării acestui act normativ cu 
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

CD - Adoptat pe 
18.10.2011 
S  - Oz Plen 
 
 

 
Înscris pe 
ordinea de zi 

4 

PLx  
81/2013 

 
L 

99/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că personalul de conducere, de îndrumare şi de 
control să poată fi degrevat parţial de norma didactică, 
pe baza normelor aprobate prin ordinul ministrului 
educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor 
sindicale din învăţământ. 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
S  - ÎNV 
pt.raport 
 

 
 
 
TDR: 
07.05.2013 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

5 

PLx 
567/2015 

 
L 

298/2015 

Proiect de lege privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi 
reasigurare. (poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea autorizării şi supravegherii activităţii de 
asigurare şi reasigurare.  

S  - Adoptat pe 
01.09.2015 
CD -  Adoptat pe 
23.09.2014 

La promulgare 
din data de 
30.09.2015 

6 

PLx 
454/2015 

 
L 

592/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din 
Legea nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României.  (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României, 
republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât 
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în 
Monitorului Oficial să nu se mai realizeze anual. 

S  - Adoptat pe 
09.06.2015 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

La promulgare 
din data de 
10.10.2015 

7 

PLx 
511/2015 

 
L 

331/2015 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.20/2015 privind 
stabilirea nivelului maxim al produsului apă 
grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala 
nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga 
perioadă de exploatare a acestora, precum şi 
pentru gestionarea apei grele. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

 
 
Stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea 
destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică 
Cernavodă şi unele măsuri privind gestionarea şi 
managementul apei grele pe întreaga perioadă de 
exploatare  a celor 4 unităţi nucleare. 
 
 
 

S - Adoptat pe 
23.06.2015 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

La promulgare 
din data de 
07.10.2015 

8 

PLx 
540/2015 

 
L 

530/2015 

Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al 
doilea amendament la Convenţia privind 
evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 
februarie 1991, ratificată de România prin 
Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a 
celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat 
din 01-04 iunie 2004. (poz. II-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 
CD -  Adoptat pe 
30.09.2014 
S - MED 

 
TDR: 
20.10.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

9 

PLx 
568/2015 

 
L 

300/2015 

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia 
asigurătorilor. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia 
Autorităţii de Supraveghere Financiară un set de 
instrumente pentru a interveni într-un stadiu incipient în 
cazul unui asigurator aflat în dificultate, pentru a se 
garanta continuitatea funcţiilor financiare şi economice 
critice, reducând astfel impactulsituaţiei de dificultate al 
acestuia asupra pieţei asiguratorilor şi a sistemului 
financiar în general. 

S  - Adoptat pe 
01.09.2015 
CD -  Adoptat pe 
30.09.2014 

La promulgare 
din data de 
07.10.2015 

10 

PLx 
510/2015 

 
L 

330/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.19/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind 
aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri 
de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare. 
(poz. I-b-15) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea, în perioada 
2013-2018 , a unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată 
cu completări prin Legea  nr.259/2013, în scopul 
includerii în categoria beneficiarilor a persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective, ca urmare a 
reducerii activităţii operatorilor economici vizaţi, 
respectiv Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare 
Drobeta-Turnu Severin şi Societatea Naţională de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. 

S  - Adoptat pe 
23.06.2015 
CD  -  Adoptat pe 
07.10.2015  
 

La promulgare 
din data de 
14.10.2015 

11 

PLx 
603/2015 

 
L 

357/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
21.09.2015 
CD -  Adoptat pe 
07.10.2015 
 

La promulgare 
din data de 
14.10.2015 

12 

PLx  
434/2015 

 
L 

258/2015 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2015 privind 
acordarea unui împrumut Societăţii 
"Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. din 
venituri rezultate din privatizare. (poz. I-b-16) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Acordarea unui împrumut Societăţii Complexul 
Energetic Hunedoara S.A.din venituri rezultate din 
privatizare , în limita sumei de 40.000 de lei, de către 
Ministerul Finanţelor Publice, prin Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 
pe o perioadă de 90 de zile,sub forma uni ajutor de stat 
individual pentru salvare, autorizat de Comisia 
Europeană prin Decizia nr.C(2015) 26 52 final din data 
de 21 aprilie 2015. 

S  - Adoptat pe 
27.05.2015 
CD - Adoptat pe 
07.10.2015 
  

La promulgare 
din data de 
14.10.2015 



 
18

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

13 

PLx 
75/2015 

 
L 

718/2014 

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.  
(poz. I-b-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Condiţii şi restricţii privind efectuarea tranzacţiilor. 

S  - Adoptat pe 
18.02.2015 
CD -  Adoptat pe 
13.10.2015 
 

 

14 

PLx 
405/2015 

 
L 

138/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. 
(poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
orrganizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.199/2012, cu completările ulterioare.     

S  - Adoptat pe 
11.05.2015 
CD - Adoptat pe 
13.10.2015 

 

15 

PLx 
126/2014 

 
L 

2/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al 
art.56 din Legea nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate. (poz. I-b-9) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului  prevăzut la alin(1) al art.56 din 
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate. 

S - Adoptat pe 
18.06.2014 

CD - Adoptat pe 
13.10.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

16 

PLx 
268/2015 

 
L 

6/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 
privind piaţa de capital. (poz. I-b-3) 
 - Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţiile legislative vizând eliminarea 
unor obstacolecare împiedică evoluţia pieţei de capital 
din România, pentru a continua dezvoltarea unei astfel 
de pieţe eficiente şi competitivecu celelalte pieţe de 
capitaldin Uniunea Europeană, cu respectarea 
drepturilor fundamentale ale investitorilor, prin 
simplificarea regimuluiofertelor publice şi al listărilor 
de acţiuni şi obligaţiuni, prin eliminarea pragurilor de 
deţinere a acţiunilor emise de operatorii de piaţă şi a 
S:I:F: care creează blocaje în funcţionarea acestor 
entităţi şi a unor prevederi restrictive referitoare la 
condiţiile de întrunire a cvorumului şi de adoptare a 
hotărârilor generale ale acţionarilor etc. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
CD - Adoptat pe 
13.10.2015 
 

 

17 

PLx 
235/2015 

 
L 

5/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale.  
(poz. I-b-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri în vederea implementării unui 
proces de reformă a sistemului achiziţiilor publice 
pentru a asigura folosirea mai eficientă a fondurilor 
europene şi naţionale, precum şi pentru accelerarea 
procesului de dezvoltare a infrastructurii economice şi 
sociale în România. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2015 
CD - Adoptat pe 
13.10.2015 
 

 

18 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.50/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr.238/2004. (poz. 
I-b-31) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în vederea definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a 
sistemului naţional de transport, a dreptului de operarea 
sistemului naţional de transport etc., prin încheierea de 
acte adiţionale între autoritatea competentă şi titularii 
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus 
menţionată. 

S  - Adoptată  pe 
09.12.2014 

CD  - Adoptată  pe 
09.09.2014 

Legea nr. 
228/2015 



 
20

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

19 

PLx 
439/2015 

 
L 

186/2015 
 

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 
14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice 
şi comerciale aplicabile operaţiunilor de 
transfer de credit şi de debitare directă în euro 
şi de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.924/2009. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prin obiectul de reglementare, proiectul intră sub 
incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii 
Europene, subsumate Politicii economice şi monetare şi 
domeniului liberei circulaţii a capitalurilor. 

S  - Adoptată  pe 
27.05.2015 
CD – Adoptată  pe 
09.09.2014 

Legea nr. 
231/2015 

20 

PLx 
438/2015 

 
L 

185/2015 
 

Lege pentru completarea art.11 din Legea 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
"Cooperare teritorială europeană". (poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
„Cooperarea teritorială europeană”, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul asigurărilor fondurilor 
necesare punerii în aplicare a hotărârilor definitive ale 
instanţelor de judecată, în cazul în care sumele 
respective nu mai pot fi acoperite din fondurile 
programelor gestionate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

S  - Adoptată  pe 
27.05.2015 
CD - Adoptată  pe 
09.09.2014 

Legea nr. 
232/2015 

21 

PLx 
530/2015 

 
L 

511/2015 
 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Statele Unite ale Americii pentru 
îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale 
şi pentru implementarea FACTA, semnat la 
Bucureşti, la 28 mai 2015. (poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale 
Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale 
internaţionale şi pentru implementarea FACTA, semnat 
la Bucureşti, la 28 mai 2015. 

 
 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 
S - Adoptată de Senat pe 
21.09.2015 
 
 

Legea nr. 
233/2015 
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                                            IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  LLAA  SSEENNAATT  ((pprriimmăă  CCaammeerrăă))                                        

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 L 
354/2015 

Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor de 
protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce 
priveşte substanţele radioactive din apa 
potabilă. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - Adoptat pe 
13.10.2015 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

2 L 
355/2015 

Proiect de lege pentru modificarea art.23 din 
Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri.  (poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - JUR 
pt. raport 
CD -   

raport – 
favorabil 

3 L 
359/2015 

Proiect de lege privind schemele de garantare a 
depozitelor.  (poz. I-a-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - Respins  pe 
13.10.2015 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

4 L 
360/2015 

Proiect de lege privind Fondul de garantare a 
depozitelor bancare.  (poz. I-a-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - Respins  pe 
12.10.2015 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

5 

PLx 
1/2014 

 
L 

169/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului.  
(poz. I-a-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ÎNV pt.raport 
CD - 

TDR: 
12.03.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

6 L 
292/2015 

Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-10) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - Respins  pe 
13.10.2015 
CD -   

 
Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

7 L 
352/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-17) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ÎNV pt.raport 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 

8 L 
689/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-a-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ÎNV pt.raport 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 

9 

PLx  
541/2015 

 
L 

505/2015 
 

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia 
insituţiilor de creditşi a firmelor de investiţii, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul financiar. 
 (poz. I-a-9)  
- Caracter: organică 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia Băncii 
Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere 
Financiară un set de instrumente pentru a interveni într-
un stadiu incipient în cazul unui asigurător aflat în 
dificultate sau în curs de aintra în dificultate, pentru a se 
garanta continuitatea funcţiilor financiare şi economice 
critice. 

S  - Respins  pe 
13.10.2015 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                            
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
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  16 octombrie  2015 ) 

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus   41  avize. 

Cele 24 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  11  

  13 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

1  
0  
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Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 544 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   72  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  40  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit 2184 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 596 

 rapoarte suplimentare 134 107  70 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  22 

TOTAL     771 725 688 

 
 
 



                    A N E X A  
 
 
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada 12-16 octombrie 2015 

 
 

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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.644/2015 

Proiect Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind asistenţa 
financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat 
la Chişinău, la 7 octombrie 2015.  - prioritate legislativă 

Guvern  12.10.2015 
Raport de adoptare 

(578/R din 12.10.2015) 

2 Plx.413/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea 
apiculturii nr.383/2013. 
– raport comun cu comisia pentru agricultură 

7 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.09.2015 

Raport de respingere 
(592/R din 13.10.2015) 

3 PLx.418/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii 
nr.383/2013. – raport comun cu comisia pentru agricultură 

2 parlam. 
UDMR 

adoptat de 
Senat 

30.09.2015 
Raport de respingere 

(591/R din 13.10.2015) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx.463/2013

/2015 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.  
– raport comun cu comisia juridică 

6 
deputa�i 

PSD 
respinsă 
de Senat 

06.10.2015 
Raport de respingere 

(588/R din 13.10.2015) 

2 PLx.335/2015 
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.  
– raport comun cu comisia pentru industrii 

1 senator 
PSD 

adoptat de 
Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere 

(595/R din 15.10.2015) 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

PLx.459/2015 
 
 
 
Plx.279/2015 
 
 
 
PLx.171/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013. 
 
 
 

Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii 
nr.383/2014. 
 
 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013. 
 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
 

9 oparlam. 
respinsă 
de Senat 

 
6 parlam. 
adoptat de 

Senat 

06.10.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(584/R din 13.10.2015) 

2 Plx.413/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea 
apiculturii nr.383/2013. 
– raport comun cu comisia pentru buget 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.10.2015 
Raport de respingere 

(592/R din 13.10.2015) 

3 PLx.418/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii 
nr.383/2013. – raport comun cu comisia pentru buget 

2 parlam. 
UDMR 

adoptat de 
Senat 

08.10.2015 
Raport de respingere 

(591/R din 13.10.2015) 

 
 
IV. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx.621/2015 
Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea 
Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane 
din România - denumită Nawrez. 

33 
deputa�i 
adoptat de 

Senat 

13.10.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(596/R din 15.10.2015) 

 
 
 



 
 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx.582/2013 

Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul 
pubic al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , judeţul 
Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia. 

1 deputat 
PDL 

respinsă 
de Senat 

 

13.10.2015 

Raport de respingere 
cu amendamente 

(35/RS1 din 
15.10.2015) 

2 PLx.335/2015 
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.  
– raport comun cu comisia pentru industrii 

1 senator 
PSD 

adoptat de 
Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere 

(595/R din 15.10.2015) 

 
 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx607/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul meteorologiei. - prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
06.10.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(607/R din 13.10.2015) 

 
 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx.197/2014 
Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul 
elevilor-cazuri sociale.  

13 
deputa�i 

respinsă de 
Senat 

06.10.2015 
Raport suplimentar de 

respingere 
(399/RS din 13.10.2015) 

2 
PLx.460/2013

/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 
social nr.62/2011. 

71 parlam. 
respinsă de 

Senat 
06.10.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(579/R din 13.10.2015) 

3 PLx.173/2015 
Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

18 
deputa�i 

06.10.2015 
Raport de respingere 

(581/R din 13.10.2015) 



adoptat de 
Senat 

4 Plx. 486/2015 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat. 

89 parlam. 
respinsă de 

Senat 
06.10.2015 

Raport de respingere 
(583/R din 13.10.2015) 

5 Plx.491/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

16 
deputa�i 

respinsă de 
Senat 

06.10.2015 
Raport de respingere 

(590/R din 13.10.2015) 

6 Plx.561/2009 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
– raport comun cu comisia pentru sănătate 

32 parlam. 
respinsă de 

Senat 
06.10.2015 

Raport suplimentar de 
respingere 

(171/RS1 din 
13.10.2015) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx.622/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de 
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România. 

21 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.10.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(589/R din 13.10.2015) 

2 Plx.561/2009 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
– raport comun cu comisia pentru muncă 

32 parlam. 
respinsă 
de Senat 

01.10.2015 

Raport suplimentar de 
respingere 

(171/RS1 din 
13.10.2015) 

 
IX. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx.582/2015 
Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor 
Comunismului. 

91 parlam. 
respinsă 
de Senat  

06.10.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(577/R din 12.10.2015) 

 



 
 
 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx.634/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrative. 

3 parlam. 
PSD 

12.10.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(580/R din 13.10.2015) 

2 PLx.251/2014 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea 
nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române. 

19 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.10.2015 

Raport de respingere 
(585/R din 13.10.2015) 

3 Plx.243/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr. 21/1991. 

5 parlam. 
PSD 

respinsă de 
Senat 

06.10.2015 
Raport de respingere 

(586/R din 13.10.2015) 

4 Plx.543/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176 
din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice. 

25 senatori 12.10.2015 
Raport de respingere 

(587/R din 13.10.2015) 

5 
PLx.463/2013

/2015 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.  
– raport comun cu comisia ptr. industrii 

6 deputa�i 
PSD 

respinsă de 
Senat 

06.10.2015 
Raport de respingere 

(588/R din 13.10.2015) 

6 PLx.269/2014 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.10.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(593/R din 14.10.2015) 
 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx.632/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.379/2003 
privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
13.10.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(594/R din 14.10.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 
 Declaraţii politice 
 
 
 
 

Guvernul Ponta pune în pericol acordarea de 
subvenţii pentru crescătorii de animale 

 
 

Declaraţia mea politică de astăzi este un semnal de alarmă, pe care îl trag de la tribuna Parlamentului, asupra 
riscului ca, în anul 2016, crescătorii de animale să nu îşi primească subvenţiile. 

Guvernul Ponta a emis ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de govern prin care a reglementat organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente. Conform acestor acte normative, pentru toate pajiştile din 
România trebuie întocmite amenajamente pastorale, până la 1 ianuarie 2016. 

Amenajamentele pastorale reprezintă norme tehnice conform  cărora  utilizatorii  trebuie să gestioneze şi să 
valorifice  durabil pajştile,  astfel încât să permită menţinerea biodiversităţii, să asigure creşterea productivităţii şi a 
capacităţii de regenerare a plantelor.  

Acordarea subvenţiilor de la APIA pentru crescătorii de animale este condiţionată de respectarea acestor 
amenajamente pastorale. Situaţia privind implementarea  actelor normative prezentate mai sus este însă îngrijorătoare 
- cu doar 2 luni înainte de termenul scadent, constatăm că doar 2,1 % din autorităţile locale au întocmit aceste 
amenajamente pastorale, existând riscul ca utilizatorii păşunilor din peste 3.000 de administraţii locale să piardă 
 subvenţiile cuvenite. 

Din discuţiile avute cu mulţi primari din ţară, am identificat câteva din cauzele acestui procent scăzut de doar 
2,1 %.  Principalele probleme  sunt cele legate de lipsa  fondurilor necesare realizării acestor amenajamente pastorale 
şi lipsa de implicare  în întocmirea normelor tehnice, a instituţiilor cu responsabilităţi din subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Guvernul Ponta a demonstrat, prin  nealocarea de  fonduri, prin incompetenţa şi indiferenţa  reprezentanţilor 
Ministerului Agriculturii, că nu îi pasă de dezvoltarea durabilă a acestei ţări, că nu ii pasă de crescătorii de animale. 
Nu şi-a asumat nicio responsabilitate privind întocmirea amenajamentelor pastorale, ci a aruncat pe umerii 
administraţiei locale sarcina realizării acestora, sfidându-i astfel pe primari şi consiliile locale. 

Domnule Ponta, pierderea  subvenţiilor pentru utilizatorii de păşuni este de neacceptat pentru PNL . 
Domnule    Ponta , vă cer să veniţi în faţa Parlamentului cu soluţii la încă o problemă, pe care Guvernul condus de 
dumneavoastră a creat-o.                                           .   
          Iar dacă nu aveţi soluţii la această problemă, plecaţi! 

 
Deputat 

Lucia-Ana Varga 
 

*** 
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Domnul Juncker a pierdut o bunã ocazie de a tãcea 

 
 

Domnule Președinte de ședințã, stimaþi colegi,  
 
Recent, declarații venite din partea celui mai bine plãtit angajat al Europei Unite, mã refer la președintele 

Comisiei Europene, domnul Jean Claude Juncker, au venit sã șocheze opinia publicã, sau cel puțin pe aceia care 
credeau și mai cred în angajamentele euro-atlantice ale statelor membre UE, precum și în principiile pe care s-a 
clãdit aceastã uniune politicã, printre care la loc de frunte se aflã respectul fațã de granițele statelor europene, fașã de 
suveranitatea și integritatea lor teritorialã. 

A spune cã Rusia ar trebui sã fie un partener al Europei, la doar un an dupã ce Rusia domnului Putin a anexat 
o parte, Crimeea, a unui stat suveran, Ucraina; ba mai mult a spune ca Rusia – sã stea ”în rândul întâi” iar apoi sã te 
rãstești Statele Unite ale Americii, țara care și-a trimis tinerii, acum 80 de ani, sã moarã pe câmpurile de luptã ale 
bãtrânei Europe pentru a ne salva de ciuma brunã; a face astfel de afirmații în mod public este mai mult decât o gafã 
politicã, este o abdicare de la principiile menționate mai sus, este o devoalare de intenții pentru care, pe bunã 
dreptate, domnul Juncker ar trebui sã plãteascã cu funcția.   

România știe ce înseamnã sã lași Rusia sã stea în rândul întâi – știe de peste 200 de ani, de când o altã Rusie, 
cu un al țar decât domnul Putin, a anexat Basarabia. România știe ce înseamnã sã faci concesii imperialismului rus, 
fie la Teheran, fie la Yalta sau la Moscova – știe pentru cã a învãțat prin intermediul a mai bine de patru decenii de 
comunism impus de tancurile sovietice. 

Desigur, domnul Juncker nu va rãspunde pentru declarațiile sale. Pentru cã el nu a vorbit fãrã de sine, ci s-a 
fãcut purtãtorul de cuvânt al acelora care nu au cunoscut pe pielea lor prietenia ursului rus, ci doar au fãcut afaceri cu 
mogulii ruși, sau și-au pregãtit ceaiul la flacãra gazului rusesc.  

Dar toate acestea nu mã pot împiedica sã ajung al concluzia cã, nu numai de data aceasta, președintele 
Comisiei Europene a pierdut o bunã ocazie de a tãcea. 

  
Deputat 

Radu Zlati 
 

*** 
 

Moldova – prioritate a instituţiilor statului privind dezvoltarea durabilă  
 

Stimați colegi, 
 
România este printre puţinele ţări din Europa şi din lume cu un teritoriu naţional care poate genera creştere 

pe toate palierele. În pofida a ceea ce afirmă constant Guvernul României, statul român are o poziţie fragilă în rândul 
economiilor puternice, competitive. Discrepanţele dezvoltării sunt vizibile atât în plan extern, prin raporatarea la alte 
state, cât şi în plan intern, între diferitele zone ale teritoriului naţional.  O analiză statistică privind transporturile, 
economia, agricultura, infrastructurile, educaţia, calitatea vieţii sau altele, relevă că Moldova are un deficit la toate 
nivelurile comparativ cu celelalte zone ale ţării, în mod excepţional fiind depăsită în unele domenii de alte regiuni. 
 O prezentare a imaginii Moldovei în domeniile amintite mai sus poate părea dezolantă. Regiunea nu dispune 
de coridoare de transport nici pe axa Nord-Sud nici pe axa Est-Vest, astfel conexiunile interregionale sunt adesea 
insuficiente. Cadrul natural existent, aici fiind vorba de Munţii Carpaţi şi râurile existente, în special Siretul şi 
afluenţii acestuia cauzează apariţia îngustării căilor de acces, un exemplu concludent fiind legătura dintre Muntenia şi 
Moldova prin podul de la Mărăcineni. Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI 
densitatea drumurilor la graniţa cu Republica Moldova este de doar 33 km la 100 km2, în condiţiile în care se 
presupune că România este stat membru UE cu drepturi depline şi primul ajutor al Republicii Moldova. 
 Lipsa căilor de comunicaţii generează, pe principiul dominoului, celelalte neajunsuri:  
a) economie caducă, determinată în special de declinul industriei prelucrătoare şi migraţia populaţiei tinere în 
exterior;  
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b) sărăcie  ridicată în mediul rural alături de calitatea locuirii (un procent covârşitor al locuinţelor construite din 
paiantă, chirpici, lemn). În fapt vorbim despre o excluziune socială în care curentul electric sau accesul la serviciile 
de sănătate primare sunt un lux;  
c) agricultură de subzistenţă practicată prin exploataţii individuale mici. Lipsa unui coridor de transport care să 
faciliteze deplasarea cerealelor spre portul Constanţa înfrânează exportul agricol al zonei;  

Am expus sumar o imagine asupra Moldovei, însă o cercetare amănunţită poate prezenta o realitate cruntă. 
Lista poate continua, însă nu acesta este scopul prezentei declaraţii. Ceea ce vreau să aduc în atenţia Executivului şi a 
ministerelor de resort, este că Modova trebuie să fie dacă nu prioritatea numărul unu a României, cel puţin în primele 
trei, în materie de dezvoltare pe viitor.  

Trag astăzi un semnal de alară autorităţilor competente că nu lipsa strategiilor sau documentelor privind 
dezvoltarea regiunii este problema, ci lipsa de iniţiativă. Se afirmă la unison în mass-media despre creştere 
economică. Urmând firul logic al evenimentelor, dacă există creştere economică se poate trece la practică prin 
implementarea proiectelor. Egoismul politic nu trebuie să-şi aibe locul atunci când vine vorba despe interesul ţării şi 
al cetăţenilor ei.    

În calitate de deputat în Parlamentul României voi face toate demersurile necesare pentru crearea unui cadru 
dezvoltator al Moldovei care să ducă la o incluziune socială ridicată. Consider că a venit şi rândul Moldovei să fie o 
prioritate a instituţiilor române.  
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
 
 

 
 Interpelări 

 
 

Adresată: domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat George Scarlat   
Obiectul interpelării: Programul privind reabilitarea şi modernizarea sistemului de irigaţii pe perioada     
2016-2020 
 
 
  Domnule ministru, 
 
  În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, vă adresez prezenta interpelare : 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va avea alocată, în perioada 2016-2020, suma de 1,015 
miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane 
euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17% astfel încât, să se atingă plafonul 
aprobat aferent programului de investiţii multianual, estimat la 1 miliard de euro. 

Având în vedere valoarea sumelor de investit, incluse în textul proiectului de lege PLX 405/2015, 
articolul referitor la programul de investiţii a fost cel mai amplu dezbătut  în şedinţa Comisiei de agricultură, 
silvicultură şi servicii specifice din Camera Deputaţilor. De menţionat că, deşi s-a discutat în procedură de urgenţă, 
textul  prezentului proiect de lege nu avea fişa  financiară asupra impactului bugetar. 

MADR nu a prezentat, din 2012 şi până în prezent, o strategie de modernizare a îmbunătăţirilor funciare 
, dar doreşte să cheltuiască 145 milioane de euro în anul 2016. 

Deşi termenul pentru fundamentarea şi aprobarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 este foarte 
aproape, nu e public faptul că Guvernul şi-a asumat această strategie. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28  - 2015  
săptămâna  12 -16 octombrie  2015  

 

 

17

De aceea, vă rog, domnule Ministru, să răspundeţi acestei interpelări precizând care este lista de 
investiţii din Programul privind reabilitarea şi modernizarea sistemului îmbunătăţirilor funciare pentru anul 2016, dar 
şi multianual pe perioada 2016-2020. 

Solicit răspunsul în scris. 
 
 

*** 
  
 
 
 
 Întrebări 
 
 
 
 
 
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor 
 

Eforturi ale Ministerului Transporturilor pentru implementarea Master Planului General de Transport al 
României pentru regiunea de Nord – Est 

 
 Stimate Domnule Ministru, 
 

Problema transporturilor din România poate fi definită drept cronică în contextul statutului de ţară membră 
cu drepturi depline a Uniunii Europene. Instituţiile de profil ar trebui să înţeleagă că statul român a parcurs deja 
perioada de acomodare şi trebuie să se treacă la următoarea etapă. 
 Elaborarea mult mediatizatului Master Plan General de Transport al României (MPGT –aprobat în forma 
finală de Comisia Europeană la 10 iulie 2015), instrument strategic pentru planificarea viitoarelor proiecte în materie 
în următorii 15 ani, este binevenită.  
 O defalcare a MPGT pe regiuni evidenţiază că pentru partea de Nord – Est a României, una dintre cele mai 
sărace în materie de transporturi rutiere, sunt destinate 2 coridoare rutiere (Coridorul 3 – Bucureşti – Regiunea NE 
Moldova, drum expres sau autostradă cu o lungime de 429 km, din care nici unul operabil; Coridorul 5 – Regiunea 
NE Moldova – Graniţa de Vest a României, drum expres sau autostradă cu o lungime de 596,1 km, dintre care 52,5 
operabili) şi 2 intercoridoare (Intercoridorul Moldova – Transilvania, cu o lungime de 279.9 km., din care nici unul 
operabil; Intercoridorul Moldova – Dobrogea, cu o lungime de 70 km, din care nici unul operabil. 
 Aceste infrastructuri sunt absolut necesare Moldovei. Privind în perspectivă, se urmăreşte: a) o deschidere a 
regiunii către pieţele occidentale (cu potenţiale tranzite către Marea Mediterană, Marea Baltică, Oceanul Atlantic) şi 
către Marea Neagră (cu potenţiale tranzite prin Marea Neagră către: Caucaz – Asia; Turcia – Orientul Mijlociu; 
Bulgaria – Turcia – Nordul Africii); b) o creşetere a potenţialului economic al zonei, valorificat prin investiţii în 
diverse domenii care să diminueze rata şomajului în regiune. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Reprezintă partea de Nord – Est a României o prioritate în domeniul construcţiei de transporturi rutiere având 
în vedere că este una dintre cele mai sărace şi izolate zone din acest punct de vedere? 
2. Cum şi când intenţionează Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate în domeniu, să demareze 
lucrările în contextul în care MPGT este dimensionat pe o perioadă de 15 ani, mai exact până în 2030? 

            Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 
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Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Moldova, prioritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în materie de dezvoltare 
rurală 

 
 Stimatã Doamnã Ministru, 
 

Conform Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR), o viziune asumată a Guvernului României 
prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se urmăreşte dezvoltarea teritoriului naţional pentru 
orizontul de timp 2035.  

Analiza documentului relevă faptul că zona rurală a Moldovei este cea mai defavorizată, în mod excepţional 
fiind situată mai bine prin comparaţie cu celelalte regiuni. Mediul rural al Moldovei se confruntă cu o criză acută a 
transporturilor rutiere, excluziune socială, acces limitat la curent electric, apă curentă sau servicii primare de sănătate, 
şomaj ridicat, natalitate scăzută, agricultură de subzistenţă prin cultivarea individuală a loturilor de pământ, populaţie 
îmbătrânită, locuinţe învechite, pondere mică a populaţiei cu studii superioare ca urmare a izolării satelor şi 
comunelor de centrele urbane şi de coridoarele de dezvoltare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când se va trece la transpunerea în practică a măsurilor de implementare a SDTR în contextul în care 
România are creştere economică iar strategia este elaborată pentru un orizont de timp de 20 de ani faţă de prezent? 
2. Care sunt măsurile, proiectele sau programele care să contribuie la dezvoltarea rurală a Moldovei, implicat la 
modelarea teritoriului naţional având ca scop crearea şi aigurarea unor condiţii de trai mai bune pentru populaţie? 

                 Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Adresată domnului Chiriţoiu Bogdan – Marius, preşedintele Consiliului Concurenţei 
 

Poziţia Consiliului Concurenţei cu privire la comercializarea produselor sub preţul de achiziţie de la 
distribuitor 

 
 
 În urma unor întâlniri avute, la biroul parlamentar, cu o serie de comercianţi, s-a semnalat faptul că 
bonusurile oferite de distribuitori, în momentul achizitionării produselor, uneori sunt comercializate sub preţul de 
achiziţie. Această practică este posibilă, în contextul în care produsele primite cu titlu gratuit, intrate în contabilitate 
cu preţul de 0, 01 lei sunt revândute cu o valoare sub preţul de achiziţie (Exemplu : un produs bonus intră în 
contabilitate cu preţ de achiziţie de 0.01 lei, se poate vinde la raft cu 85 de lei, chiar dacă preţul lui de distribuţie este 
107.75 lei cu TVA inclus)  
 Modalitatea de fidelizare a clienţilor avantajează, în mod cert, doar comercianţii care achiziţionează cantităţi 
mari de produse, dezavantajând micii comercianţi. În opinia acestora, comercializarea cu un preţ mai mic decât cel al 
distribuitorului constituie un caz de concurenţă neloială. 
 Stimate domnule Preşedinte, Chiriţoiu Bogdan - Marius, vă rog să îmi comunicaţi, în scris, care este punctul 
de vedere al Consiliului Concurenţei referitor la această situaţie şi care sunt măsurile ce se pot adopta pentru 
protecţia comercianţilor şi a consumatorilor? 
 

Deputat 
Elena Ramona Uioreanu 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Cine îşi asumă eşecul pierderii câtorva miliarde de euro din fondurile europene? 
 
           
 Domnule ministru, 
 

Peste două luni România va consemna un eşec de proporţii: pierderea câtorva miliarde de euro din exerciţiul 
financiar 2007-2014 al Uniunii Europene. Dezastrul va depăşi 4 miliarde de euro, cifra pe care aţi avansat-o zilele 
trecute când aţi estimat o rată finală de absorbţie de 80 %. În realitate România nu va atinge nici măcar o absorbţie 
de 70%, iar în dreptul pierderilor s-ar putea contabiliza chiar şi 10 miliarde de euro, potrivit unor experţi în analiza  
fondurilor europene. 

A arunca responsabilitatea acestui eşec pe umerii funcţionarilor autorităţilor de management şi ministerelor 
aşa cum aţi făcut-o din postura de ministru al Finanţelor reprezintă o neasumare incredibilă a managementului de la 
Ministerul Fondurilor Europene. 

Cum să vorbiţi cu seninătate şi să arătaţi către false ţinte când dumneavoastră ca ministru aţi coordonat 
strategia de absorbţie a fondurilor europene în cea mai mare parte a Guvernului Ponta? E cumva dedublarea o boală 
care a lovit întregul guvern, nu doar pe şeful său? 

 România a trecut pe ultimul loc al statelor UE la absorbţie de fonduri acum la finalul exerciţiului financiar, 
fiind întrecută de Bulgaria, care se afla cu mult în urma noastră atunci când aţi preluat acel minister. De ce vecinii 
noştri au reuşit şi noi nu, cum au fost în stare să-şi reformeze autorităţile de management ale fondurilor, să-şi 
flexibilizeze legislaţia, să tempereze birocraţia şi ineficienţa funcţionarilor către care vă place să arătaţi cu degetul în 
timp ce noi n-am reuşit, sunt întrebările la care aştept un răspuns. Și nu vă puteţi eschiva să răspundeţi din poziţia de 
ministru al Finanţelor, pentru că lipsa de viziune a celui care asigură managementul la un asemenea nivel costă 
România mult prea mulţi bani, în ambele situaţii. 

Aştept răspuns verbal şi în scris. 
 

Deputat 
Stelian Nechita Dolha 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Aplicarea prevederilor legii sistemului unitar de pensii referitoare la grupele speciale de muncă pentru cei 
care lucrează în domeniul sticlăriei 

 
 

Stimată doamnă ministru, 
 
  Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  precizează în Anexa nr 2 că cei care lucrează în 
domeniul sticlăriei sunt încadraţi în grupa de muncă în condiţii speciale. 

“ANEXA Nr. 2: LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară 
următoarele activităţi:  

… 
“Pct 15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operaţii executate complet nemecanizat la 
ţeava, preluând priza din cuptorul de topire - şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă. 
Pct 16. a)Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese; 
b)Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă; 
c)Cuptoarele pentru topirea sticlei.” 
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O condiţie insuficientă pentru sticlarii care lucrează în diferite societăţi comerciale,  în aceleaşi condiţii grele 
ca şi cei care prestează activităţi în unităţile  cuprinse în Anexa nr 3, deoarece în articolul nr 61 alin (3) din lege, sunt 
, practic, excluşi.   

“Articolul 61 alin (3) : Activităţile din anexa nr. 2, avizate în condiţii speciale de muncă, realizate în unităţile 
din anexa nr. 3 se consideră în condiţii speciale de muncă numai dacă acestea se desfăşoară pe durata programului 
normal de lucru dintr-o lună.” 

Practic, actuala lege nu ţine cont de situaţia celor care au fost încadraţi înainte de anul 2001 în grupele 
speciale, existând cazuri în care unităţile angajatoare nu au făcut demersurile necesare  pentru încadrarea în condiţii 
speciale sau nu au fost acceptate, iar acum aceşti angajaţi îşi pierd drepturile. 

Vă rog, doamnă ministru, să  precizaţi dacă aveţi în vedere luarea unor măsuri în vederea includerii  
salariaţilor care sunt cuprinşi în Anexa nr. 2, fără a mai fi necesară şi condiţia impusă de Anexa nr 3 care cuprinde 
doar unităţile economice precizate,  astfel încât angajaţii care au activat în condiţii de muncă speciale să beneficieze  
de drepturile de pensie conferite de lege în mod egal şi nediscriminatoriu? Nu consideraţi că ar fi oportună eliminarea 
Anexei 3 şi păstrarea Anexelor 1 ş 2, astfel încât  grupa de muncă ar putea fi determinată doar de condiţiile postului 
indiferent de societatea comercială? 
 Vă mulţumesc şi menţionez că solicit răspunsul în scris.  
 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Posibilităţile de utilizare a certificatelor de depozit 
 
 
 Domnule Ministru, 
 

Anul agricol 2014-2015 a fost unul foarte bun pentru producţia de grâu, în România şi la nivel mondial, 
motiv pentru care preţurile sunt foarte mici. O modalitate de valorificare superioară a cerealelor o reprezintă 
utilizarea certificatelor de depozit pentru cantităţile păstrate în silozuri. Acest instrument financiar permite fermierilor 
să acceseze credite, gajând cu certificatele de depozit. 

În aceste condiţii, vă rog să faceţi precizări cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 101/2014 privind 
măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. 
Sunt interesat de următoarele date: 
1. Câte silozuri licenţiate sunt şi ce cantitate de seminţe pot depozita? 
2. Câte certificate de depozit au fost emise începând cu 1 iunie 2015, aferente recoltei anului agricol 2014-2015, şi ce 
valoare cumulată au acestea? 
3. Ce sume destinate garantării au fost alocate în bugetul Ministerului Agriculturii în anul 2015 şi ce se preconizează 
pentru anul 2016? 
4. Ce fonduri de garantare participă la schemă? 
5. A fost constituit fondul de compensare pentru certificatele de depozit? S-au dat banii pentru primele compensări? 
La ce valori sunt aceste compensări? 

Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 
 

Deputat 
Costel Şoptică 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin,  Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Situaţia centrelor de colectare a legumelor şi fructelor 
 
 
 Domnule Ministru, 
 

 Înfiinţarea centrelor de colectare a legumelor şi fructelor, realizată prin parteneriat public-privat având ca 
sursă de finanţare Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, reprezintă un ajutor imens pentru producătorii autohtoni. 
Legumele şi fructele acestora sunt depozitate în condiţii optime unde pot fi selectate şi etichitate în conformitate cu 
standardele europene, ceea ce face ca aceste produse să ajungă mai uşor pe rafturile marilor magazine. 
 Domnule ministru, în noiembrie 2012 aţi declarat că 80 milioane de euro vor fi alocaţi pentru crearea de 
centre de colectare, sortare, ambalare, etichetare şi condiţionare a produselor agricole. Unul dintre obiectivele 
politicilor sectoriale pentru perioada 2016-2020 este: „Realizarea unui program pe termen mediu şi lung pentru 
sectorul legume-fructe în vederea înfiinţării de centre de colectare cu surse de finanţare din PNDR şi prin parteneriate 
publice private”.  
 În acest context, domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi câte contracte de finanţare pentru proiecte care 
vizează crearea de centre de colectare pentru legume şi fructe au fost încheiate până în prezent. De asemenea, vă rog 
să îmi comuncaţi câte astfel de centre de colectare estimaţi că vor fi înfiinţate în perioada 2016-2020. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat 
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Adresată domnului  Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul  Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
 
      

Soluţii cât mai urgente în problema nerezolvată a manualelor şcolare 
 
 Domnule Ministru, 
 

La fiecare început de an şcolar avem aceleaşi probleme în sistemul educaţional, dar cea mai importantă şi cea 
mai dubioasă este cea legată de manualele şcolare, manuale încă netipărite, manuale vechi care numai corespund cu 
programele şcolare, auxiliare şi edituri în contul cărora intră milioane de euro. 

Reţelele de edituri care tipăresc manualelor şcolare prosperă în fiecare an, iar cei care suferă sunt de fiecare 
dată elevii, parinţii care plătesc acest învăţământ gratuit şi dascălii care fac tot ceea ce le stă în putinţă să educe elevii, 
cu sau fără aceste manuale. 

Surprinzător este faptul că toate aceste lucruri sunt cunoscute de autorităţi , inclusiv la nivel guvernamental, 
iar cei care ar trebui să găsească soluţii nu o fac. 

Domnule ministru, vă rog să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi dacă la nivelul ministerului pe care îl 
conduceţi aţi discutat şi aţi găsit soluţii, măcar pentru anul şcolar umător, 2016-2017, pentru ca la început de an 
şcolar această problemă să nu mai figureze între deficienţele sistemului de învăţământ. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 
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Adresată doamnei  Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
         

Includerea deplasărilor de acasă la locul de muncă şi de la muncă spre casă în programul de muncă 
 
 
 Doamnă Ministru, 
 
 Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a decis joi, 10 septembrie 2015, ca deplasările efectuate de către angajaţii 
fără punct fix de lucru (electricieni, reprezentanţi de vânzări, instalatori, etc.) de acasă la locul de muncă şi de la 
muncă spre casă, să fie considerate timp de muncă.  
 Decizia CEJ se aplică angajaţilor care parcurg distanţe mari între două localităţi şi reprezintă atât grija pentru 
siguranţă şi sănătate, cât şi respectul pentru toţi angajaţii celor 28 de state ale Uniunii Europene. 
 Aplicarea deciziei CEJ presupune ca angajatorii trebuie să regândească programul de lucru astfel încât prima 
şi ultima deplasare a angajaţilor să fie cât mai aproape de casă şi astfel încât maximul programului de muncă să fie de 
48 de ore pe săptămână, cu tot cu drumul parcurs.  
 Doamnă ministru, vă rog să îmi comunicaţi dacă sunteţi la curent cu această decizie şi în ce perioadă această 
decizie va fi implementată pentru ca statul român să nu fie prejudiciat.  
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Adresată domnului  Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
                    

Modernizarea ambulatoriilor de specialitate ale Spitalului Clinic  Judeţean  de Urgenţă Timişoara 
  

Domnule Ministru, 
 

 Un proiect de aproximativ 12 milioane de euro, finanţat în mare parte de Uniunea Europeană este aproape 
pierdut în Timişoara. Este vorba despre modernizarea ambulatoriilor de specialitate ale Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Timişoara în valoare de peste 56 de milioane de lei, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013, din care aproape 42 de milioane de lei reprezintă suma nerambursabilă, urmând ca restul cheltuielilor să 
fie suportate de Consiliul Judeţean Timiş. Conform acestui proiect vor beneficia de modernizări cu echipamente 
medicale ambulatoriile de la Spitalul Judeţean, Clinica de Chirurgie Plastică – Casa Austria, Clinica de Ortopedie şi 
Traumatologie, Pediatrie – Clinica Bega, ORL copii/adulţi – Clinica Bega şi Obstetrică şi Ginecologie – Clinica 
Bega. Ar urma să fie cumpărate trei echipamente medicale unice în regiunea vest, respectiv ecograf, computer 
tomograf şi RMN 3 Tesla. În total, ar trebui să ajungă nu mai puţin de 228 echipamente performante. O parte vor 
înlocui aparatele uzate existente deja, iar altele vor ajunge în spital pentru prima oară. Consiliul Judeţen Timiş anunţa 
în urmă cu trei luni demararea acestui proiect pe fonduri europene, proiect care ar fi trebuit să schimbe radical 
înfăţişarea mai multor ambulatorii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, în scopul achiziţionării de 
aparatură medicală de ultimă oră. Între timp au început lucrările de reabilitare a încăperilor în care vor fi montate 
aparatele, dar achiziţia acestora se dovedeşte a fi însă foarte dificilă. Prima licitaţie organizată s-a încheiat, la 
mijlocul lunii septembrie, fără ca vreo firmă să depună o ofertă, deşi procedura s-a adresat inclusiv furnizorilor 
externi. A doua licitaţie a început de curând, iar termenul este foarte strâns în condiţiile în care proiectul trebuie 
finalizat până la 31 decembrie 2015. În cazul nefinalizării nici a celei de-a doua licitaţii proiectul va fi declarat 
pierdut. Sistemul sanitar din România se confruntă la ora actuală cu numeroase deficienţe care afectează în mod 
vizibil calitatea actului medical şi care arată faptul că nici la capitolul servicii medicale România nu se situează la un 
nivel corespunzător unei ţări membre a Uniunii Europene. În vederea stimulării eficienţei, calităţii şi accesibilităţii la 
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servicii de sănătate performante, accesarea fondurilor europene destinate domeniului sanitar, mai ales la capitolul 
investiţii poate reprezenta soluţia salvatoare pentru sistemul medical din România. 
 Ținând cont de cele prezentate, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere 
în ceea ce priveşte deblocarea şi rezolvarea situaţiei de la Spitalului Clinic de Urgenţă Timişoara. 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului  Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul  Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
 

Situaţia manualelor şcolare la începutul anului şcolar 2015-2016 
 
 Domnule Ministru, 
  

Întârzierile privind recepţia manualelor gratuite au constituit şi la începutul anului şcolar 2015-2016 una din 
principalele probleme sub care a debutat noul an şcolar în sistemul preuniversitar. În afară de întârzierile de livrare 
sau lipsa totală a manualelor, ceea ce îngrijorează este conţinutul acestora.Unele manuale nu sunt corelate cu 
programa şcolară, altele, au un conţinut care nu a suferit nici un fel de modificări în ultimii douăzeci de ani, iar altele 
sunt pline de greşeli, ca de exemplu Manualul de „Cultură Civică”, avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Știinţifice pentru elevii de clasa a VII-a. Chiar dacă au fost vizate de către o comisie de specialitate şi avizate de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice, unele din manualele şcolare sunt pline de greşeli.    

Mai mult, la unele manuale imaginile sunt suprapuse, culorile neclare şi, în loc de diacritice, care lipsesc, 
sunt spaţii goale. Cu această situaţia s-a confruntat şi judeţul Timiş, unde manualele au fost tipărite de către Editura 
All, în urma licitaţiei organizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice prin Unitatea de coordonare a 
proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar din România. Pentru realizarea unui act educaţional de 
calitate, unii dascăli au încercat să suplinească deficienţele manualelor şcolare prin achiziţia de către părinţii elevilor 
a unor cărţi de lectură, dicţionare sau cărţi alternative. Din păcate, acestea implică şi costuri, greu de acoperit de către 
elevii care provin din familiile cu venituri reduse. 
 Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care le 
veţi întreprinde pentru ca manualele şcolare să fie adaptate programelor şcolare, astfel încât părinţii să nu mai fie 
nevoiţi să cheltuiască sume importante de bani pentru achiziţia de cărţi şi caiete auxiliare.  

Solicit răspuns scris. 
  

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului  Eugen Orlando Teodorovic, ministrul Finanţelor Publice 
 
 

Nivelul de taxare total pentru munca depusă şi complet fiscalizată 
 
 Domnule Ministru, 
 
 Nivelul de taxare total pentru munca depusă şi complet fiscalizată, strict în conformitate cu legislaţia în 
vigoare este în prezent de circa 106%. Altfel spus, doar 48 de lei şi 45 de bani din fiecare 100 de lei alocată pentru 
plata unui salariat ajunge să fie utilizată pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii pe bon fiscal şi cu plata dărilor 
cuvenite pentru pensii, sănătate şi şomaj. Menţionăm că raportul utilizat pentru a poziţiona costul salarial în raport cu 
câştigul salariale mediu brut a fost cel rezultat din raportul pe 2014 referitor la costul forţei de muncă. Respectiv raţia 
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de 1,2835 obţinută din compararea sumei de 2.988 lei cost salarial mediu anual cu cea de 2.328 lei câştig salarial 
mediu brut pe anul 2014. Din situaţia destul de apăsătoare a taxării muncii, altminteri necesară şi firească în orice 
economie (nu neapărat până la acest nivel), derivă tendinţa de a ”scurt-circuita”, fie şi parţial, traseul de taxare în 
cascadă. Se amplifică astfel cercul vicios al impozitării oficiale ridicate. Nivelul legal ridicat de taxare a muncii nu e 
suprinzător nici din perspectiva arieratelor imense pe care le au unele companii de stat nerestructurate către bugetul 
de stat, arierate existente cu precădere pe partea obligaţiilor acumulate pentru neplata taxelor la salariile pe care le-au 
plătit în decursul timpului, pentru că de profitabilitatea lor nu prea poate fi vorba. Extinderea fiscalizării relaţiilor de 
muncă, inclusiv în mediu rural (unde milioane de oameni mai lucrează ca-n vremea feudalismului), şi diminuarea 
taxării muncii în locul preocupării pentru reducerii impozitelor pe dividende ar fi soluţii care să stimuleze 
desfăşurarea unei activităţi socialmente utile. O politică mult mai pronunţată de aplicare a unor deduceri, care să 
reducă temporar şi în cazuri sociale certe rata efectivă de taxare faţă de rata teoretică de taxare. În prezent, aplicarea  
uniformă a impozitelor ( care indică şi un deficit de politici fiscale bine ţintite) nu ajută per total nici bugetul statului, 
nici crearea de noi locuri de muncă, nici categoriile defavorizate ale populaţiei.  

Ținând cont de cele prezentate, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere 
referitor la problematica menţionată. 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin,  Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Situaţia dificilă în care se află agenţii economici membri ai Patronatului Peştelui din România 
  

Domnule Ministru, 
 

 Într-un an în care seceta a scăzut nivelul apelor din amenajări şi în care preţul furajelor a crescut, acvacultura 
, în comparaţie cu agricultura şi zootehnia, rămâne în continuare fără subvenţii, fiind şi în acest an un sector care nu 
este luat în seamă de către factorii de răspundere, resprectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Prin 
Ordinul nr.725/24.04.2015 a fost aprobat Planul Naţional Multianual pentru Acvacultură şi a fost transmis Comisiei 
Europene prima versiune a programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020. Prin aceste 
documente statul român şi-a asumat obiective pe care le anihilează din start, desfiinţând dintr-o dată, fără ezitare, 
peste 30 de amenajări piscicole. Toate aceste societăţi, cele mai importante din domeniu nu vor mai putea accesa 
fonduri europene, iar decalajul României faţă de celelalte state membre UE, precum Grecia, Polonia, Ungaria, se va 
mări considerabil, ceea ce poate duce la distrugerea  întregul sector pescăresc şi de acvacultură din România. Prin 
această politică a statului se încurajează importurile de peşte din statele vecine care asigură subvenţii consistente, 
astfel că preţul peştelui din import este la jumătate faţă de preţul de producţie din România.Astfel, 20.000 de hectare, 
producătoare de peşte din acvacultura României vor fi scoase din funcţiune, având la bază faptul că funcţionarii care 
au gestionat şi încă gestionează Fondul European pentru Pescuit 2007-2013, au interpretat "eronat" o formulă de 
calcul, ceea ce a produs o "eroare sistematică". Emiterea de către MADR a ordinelor de finanţare nerambursabilă, cu 
consecinţa încasării de către beneficiari a compensaţiilor s-a realizat ca urmare a îndeplinirii de către aceştia a tuturor 
cerinţelor legale  în vigoare necesare admiterii proiectelor. Afirmaţiile MADR privind pretinsa neîndeplinire de către 
beneficiarii proiectelor depuse a tuturor condiţiilor de legalitate, reprezintă o manifestare  abuzivă şi nefondată, 
pentru că astfel de susţineri nu au la bază nici măcar dispoziţii legale aplicabile ( în vigoare) la acel moment. În acest 
sens, ''eroarea sistemică'' nu trebuie să fie suportată de către beneficiarii proiectului, care nu au comis ilegalităţi, nu 
au produs prejudicii, ci doar au respectat integral toate prevederile legale în vigoare, cuantumul compensaţiilor 
acordate nefiind stabilit de către beneficiari, ci exclusiv de către funcţionarii AMPOP. A acţiona acum la mai bine de 
patru ani de la data încasării compensaţiilor, în sensul restituirii acestora, înseamnă a falimenta deliberat întregul 
sector al acvaculturii implicat în aceste proiecte. Care este motivul pentru care statul român se îndreaptă acum 
împotriva agenţilor economici care au primit sume de bani cu 5 ani în urmă şi nu i-au folosit în alte scopuri, ci în 
diverse investiţii vitale pentru aceste ferme, iar ca urmare a acestor operaţiuni economice peste 30% din banii primiţi 
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s-au întors în vistieria ţării sub formă de taxe şi impozite? Trebuie reamintit faptul că aceste ferme au fost preluate de 
către agenţii economici privaţi în stadiul de paragină şi cu datorii multiple. Agenţii economici au plătit datoriile, le-au 
adus la un nivel competitiv, creând şi încercând să menţină locurile de muncă. 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de 
vedere faţă de situaţia menţionată, precum şi care sunt măsurile şi soluţiile pe care le veţi întreprinde pentru salvarea 
de la distrugere a sectorului acvaculturii din România.  
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
Adresată doamnei  Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Modificarea procedurilor în evaluarea dosarelor de pensie cu handicap 
 
 Doamnă Ministru, 
 

Încă din anul 2010 a fost demarat un amplu proces de verificare a dosarelor de pensie pentru motive de boală, 
ca urmare a eliberării unor certificate false de încadrare într-un grad de handicap. Numai la nivelul Judeţului Suceava 
sunt în prezent trimise în judecată un număr de 35 de persoane între care se regăsesc beneficiari de pensii acordate 
ilegal, medici, asistente, angajaţi ai Spitalului Judeţean Suceava şi chiar şi inspectori ai Primăriei Suceava. După cum 
foarte bine cunoaşteţi, numărul mare de pensii de invaliditate obţinute în mod fraudulos, mai ales până în anul 2010, 
au redus substanţial din drepturile persoanelor îndreptăţite (persoanele aflate în suferinţă reală sau având o 
dizabilitate reală) la un sprijin corespunzător din partea statului român. Cu toate că la nivel naţional instituţiile 
abilitate ale statului au scos la lumină mai multe cazuri de fals şi uz de fals, iar persoanele vinovate pentru ilegalităţi 
au fost trimise în judecată, fenomenul pare a fi fost nicidecum stopat, organele judiciare tratând efectele şi nu cauzele 
acestui fenomen. În acest context, vă rog doamnă ministru să aduceţi câteva precizări: 
‐ câte persoane beneficiază în prezent de indemnizaţii pentru handicap la nivel naţional şi, în mod special, la 
nivelul Judeţului Suceava? 
‐ nu consideraţi necesară o reevaluare totală a procedurilor prin care se soluţionează în prezent solicitările de 
încadrare în diferite grade de handicap, calitate care conferă drepturile legale de asistenţă socială din partea statului 
român? 
‐ ce măsuri aveţi în vedere pentru a reduce tentaţia comisiilor de expertiză medicală în a evalua superficial 
sau incorect dosarele propuse spre a fi soluţionate cu rezoluţia – încadrare în grad de handicap? 
‐ cunoscând nevoile speciale al persoanelor cu handicap, vă rog să precizaţi dacă anticipaţi o creştere a 
indemnizaţiilor acestora începând cu 1 ianuarie 2016? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 

*** 

Adresată doamnei  Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Petiţie Niţă D Dumitru 
 
 Stimată  doamnă Ministru, 
 

Din ce în ce mai multe persoane vin la cabinetele parlamentare şi ne întreabă dacă sunt beneficiari de grupa I 
de muncă la calculul pensiei conform ultimelor modificări aduse la legea pensiilor. 
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Vă trimitem alăturat datele dlui Niţă D Dumitru care a fost angajat la RTFC Braşov în perioada 12.02.1979-
01.04.2001 şi care vrea să ştie dacă se încadrează pentru perioada respectivă în grupa I de muncă, conform 
adeverinţei alăturate prezentei întrebări şi dacă a fost luată în calcul la stabilirea pensiei.  
Vă solicităm pe această cale un răspuns oficial pentru domnul Niţă şi să ne anexaţi la acesta un buletin de calcul 
întocmit la momentul stabilirii pensiei pentru ca domnul Niţă să vadă modul de calculare a fiecărei perioade pentru 
care a lucrat şi a cotizat la sistemul de asigurări sociale. În cazul în care această adeverinţă nu a fost luată în seamă la 
stabilirea cuantumului pensiei vă rugăm să ne comunicaţi care sunt etapele pe care dnul Niţă trebuie să le facă pentru 
a beneficia de o recalculare a pensiei conform adeverinţei şi care sunt motivele pentru care aceasta nu a fost luată în 
seamă la stabilirea cuantumului pensiei. 

Anexăm o copie adeverinţă nr 459/1473/18.12.2006 şi o copie talon pensie/ 08.2015. 
Solicităm răspuns scris. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

Deputat 
Gheorghe Ialomiţianu 

 
*** 

 
Adresată doamnei  Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
                 domnului  Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul  Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
 

Petiţie cadre didactice 
 

Stimată  doamnă Ministru, 
Stimate domnule Ministru, 

 
Vă trimit alăturat petiţia primită la cabinetul meu parlamentar cu rugămintea de a ne răspunde la problemele şi 
neaplicarea legislaţiei muncii, respectiv: 
- De ce persoanele care au lucrat în afara ţării la revenirea în ţară nu beneficiază de perioada prestată şi la 
calculul vechimii în muncă dacă au lucrat în acelaşi domeniu ca şi atunci când sunt şi au fost angajate în ţară? 
- Ce se întâmplă în cazul echivalării funcţiilor didactice şi de cercetare pentru cei ce au lucrat în acelaşii 
domeniu şi în afara ţării? 
Ce se întâmplă cu salariile celor din cercetare faţă de cei ce lucrează în Universităţi? 

Anexez petiţia primită la cabinetul parlamentar. 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 
Adresată domnului  Robert - Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Petiţie Primar Comuna Șiria 
 
 Stimate  domnule Ministru, 
 

La cabinetul parlamentar am primit un memoriu adresat de Dnul Bot Valentin, primar al comunei Șiria, jud 
Arad, prin care ne arată că se află în imposibilitatea de a pune în aplicabilitate prevederile OG nr 55/2002 privind 
regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii. 
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Pe această cale vă cerem sprijinul şi vă adresăm întrebarea ce măsuri aveţi în vedere să întreprindeţi în 
următoarea perioadă pentru ca prevederile legale în vigoare să devină aplicabile sau dacă aveţi în vedere o modificare 
legialtivă în acest sens. 

Anexez memoriul primit, în copie. 
Solicităm răspuns scris. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 
Adresată  domnului Nicolae Minea, preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului 
 

Despăgubirea  persoanelor din dosarul FNI 
 
   Domnule Preşedinte,    
 
   În audienţă la cabinetul parlamentar, au venit persoane care au hotărâri ale instanţelor judecătoreşti iar prin 
adresele primite de către aceştia de la AVAS se confirmă faptul că au dreptul să fie despăgubiţi în baza dosarului 
FNI.  

Până în acest moment AVAS, actualmente AAAS, a trimis invariabil răspunsul că "nu sunt fonduri". 
Întrebarea către instituţia dumneavoastră este următoarea:  

        "Care este stadiul despăgubirilor din dosarul FNI şi când se vor achita sumele stabilite în baza legii?"  
          Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Constantin Dascălu  

 
*** 

 
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

   
Lipsa totală a investiţiilor anti-calamităţi naturale în Judeţul Vrancea 

 
 Doamnă Ministru, 
 

După cum ar trebui să cunoaşteţi, Judeţul Vrancea are un relief care îl plasează între judeţele cele mai 
predispuse la calamităţi naturale, riscurile cele mai mari fiind în privinţa inundaţiilor şi al alunecărilor de teren. În 
fiecare an din ultimii 15, fără excepţie, Judeţul Vrancea s-a aflat între judeţele în care zeci de case au fost inundate, 
mii de hectare de culturi compromise şi zeci de drumuri publice blocate de aluviuni. Deşi situaţia nu este nouă, 
investiţiile menite să limiteze aceste riscuri au lipsit cu desăvârşire. Mai mult, singurul lucru care s-a remarcat în 
această perioadă a fost accelerarea furturilor din masa forestieră care încă mai susţinea maluri şi versanţi, exploatările 
necontrolate de lemn continuând să agrave o situaţie şi aşa gravă. Tocmai în acest sens, m-am informat în legătură cu 
investiţiile care ar fi trebuit să se realizeze, atât de la nivel guvernamental, dar şi de la nivelul Consiliului Judeţean 
Vrancea, mai ales cu privire la acele localităţi afectate an de an: Slobozia Bradului, Milcovul, Răstoaca, Gura-Caliţei, 
Gugeşti, Vînători, Suraia, Bilieşti, Tulnici, Poiana Cristei, Chiojdeni, Mirceştiul Vechi (ultima localitate distrusă 
aproape în totalitate la inundaţiile din anul 2005). Din păcate, aşa cum anticipam, în aceste localităţi nu s-a realizat şi 
nu se anticipează să se realizeze vreo investiţie publică de apărare a populaţiei împotriva dezastrelor, deşi la finalul 
acestui an România va constata că aproape 8 miliarde de euro din fondurile europene au rămas necheltuite.  
 De asemenea, cred că aţi constatat şi dumneavoastră faptul că cea mai mare parte dintre fenomenele 
meteorologice extreme au devenit tot mai virulente, în unele situaţii căderile de precipitaţii depăşind recorduri 
istorice, care ar pune în dificultate chiar şi structuri moderne de apărare împotriva dezastrelor, dar apoi localităţi în 
care nu s-au executat niciodată astfel de lucrări publice. Faţă de această situaţie extrem de gravă şi ţinând cont că în 
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Judeţul Vrancea mai multe persoane şi-au pierdut viaţa, iar altele agoniseala de o viaţă în urma dezastrelor naturale, 
vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
- ce proiecte de investiţii figurează în derulare la nivelul Judeţului Vrancea în sensul protejării populaţiei 
contra calamităţilor naturale? Dacă există astfel de proiecte, vă rog să oferiţi detalii asupra beneficiarilor şi firmelor 
care au câştigat, prin licitaţie, lucrările. 
- în condiţiile în care structurile de gospodărirea apelor Vrancea nu au la dispoziţiei resurse financiar nici 
măcar pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul/anii trecuţi, cum anticipaţi că veţi realiza noi investiţii 
împotriva inundaţiilor şi alunecărilor de teren, cu alocări bugetare din bugetul naţional? 
- vă rog să enumeraţi măcar două proiecte de investiţii majore de mediu care vor demara în cel mult şase luni, 
la nivelul Judeţului Vrancea, finanţate din noile resurse financiare nerambursabile disponibile în execiţiul financiar 
european 2014-2020. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Adresată domnului  Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul  Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
 

Măsuri pentru reducerea abandonului şcolar 
 
 Stimate domnule Ministru, 

 
Strategia Europa 2020 fixează două obiective precise pentru domeniul educaţiei şi anume: abandonul şcolar 

şi participarea la educaţia terţiară. Aceştia sunt direct legaţi de corelarea educaţiei cu o economie competitivă.  
Până în 2020, rata abandonului şcolar în România trebuie să scadă la 11.3%, datele pentru 2013 ilustrând o cifră 
îngrijorătoare de 17.3% faţă de media UE de 12%. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, solicit răspuns scris la următoarele întrebări: 
 

- Care sunt măsurile pe care le ia instituţia pe care o conduceţi pentru reducerea ratei abandonului şcolar? 
- Care sunt vârstele cele mai predispuse pentru abandonul şcolar? 
- Care sunt zonele din România cu cea mai mare rată a abandonului şcolar? 
- Care este rata abandonului şcolar în judeţul Arad? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Aprobarea proiectului legislativ pentru amnistia fiscală 
 

 Stimate domnule Ministru, 
 

Aţi declarat recent că proiectul privind amnistia fiscală pentru persoanele fizice şi juridice urmează a fi 
adoptat în săptămânile următoare dar şi că aveţi în vedere un sistem care să îi recompenseze pe cei care şi-au plătit 
penalităţile şi cei care sunt la zi cu plăţile. Proiectul discutat în primă lectură în Guvern prevede că cei care 
înregistrează datorii la bugetul de stat la 30 septembrie 2015 să fie scutiţi de plata penalităţilor de întârziere dacă 
achită principalul datoriei până la 31 martie 2016.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, solicit răspuns scris la următoarele întrebări: 
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- Când va fi definitivat acest proiect de lege şi care va fi procedura pentru adoptarea lui? Aveţi în vedere 
adoptarea prin Ordonanţă de Urgenţă? 
- Nu există un risc ca această amnistie să încurajeze de fapt neplata taxelor şi impozitelor în baza unei speranţe 
pentru noi amnistii? 
- Care vor fi sistemele de recompensare a celor care îşi plătesc penalităţile şi taxele la zi? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor  
 

Stadiul modernizării liniilor de cale ferată din judeţul Arad 
 
 
    Stimate domnule Ministru, 
 

În februarie 2012 a fost semnat contractul pentru reabilitarea căii ferate pe tronsonul ”Frontieră Curtici – km 
614”, cu termen 27 de luni, adică mai 2014. Din păcate termenul nu a fost respectat şi lucrările nu sunt încă 
finalizate. De asemenea anul acesta au fost demarate licitaţiile pentru continuarea lucrările de modernizare şi pe 
tronsonul km 614 – Gurasada-Simeria.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, solicit răspuns scris la următoarele întrebări: 
- Care este stadiul lucrărilor de modernizare a căii ferate pe tronsonul Frontieră Curtici - Km614 şi când vor fi 
finalizate acestea? 
- Când vor fi semnate contractele pentru loturile de pe tronsonul Km 614 – Gurasada – Simeria? 

 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată domnului Mihai Tudose,  ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului 
                  

Reforma Companiilor de Stat 
 
 Domnule ministru, 
 

În urmă cu 10 ani, respectiv în perioada 2004-2005 am trecut prin cel mai mare val de privatizari ale 
sectorului energetic din România. 
Investitorii străini mereu au găsit companii cu personal calificat şi poate tocmai acest lucru   i-a atras în România.  

Având o poziţie geografică avantajoasă, beneficiind de o gama diversificată de resurse naturale, partenerii 
României, continuu subliniază locul pe care îl ocupă ţara noastră din punct de vedere geostrategic.  
Avem nevoie de o strategie transparentă care să acopere şi să diversifice potenţialul energetic românesc. 

Ca o nereuşita a acestei guvernări,  constat că aplicarea OUG 109/2011 privind managementul corporatist în 
Companiile de stat, s-a realizat printr-un management "privat" puternic politizat. Drept urmare Companiile de stat 
sunt profund nereformate, permiţând astfel căpuşarea acestora. Majoritatea sunt companii mari, care  trebuie să 
asigure stabilitatea economică a României.  
  Angajările în companiile energetice continuă să se facă strict pe baza carnetului de partid. Competenţele 
manageriale sau experienţa în sectorul energetic lipsesc cu desăvârşire.  
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Datorită managementului ineficient  şi al birocraţiei excesive,  nu avem companii energetice româneşti 
extinse cu activitatea în afara graniţelor României.  

De ce România nu poate lua exemplul unor companii de stat ale altor ţări, care au activităţi diversificate în 
România şi care sunt jucători importanţi în sectoarele lor: ENEL,CEZ, SOCAR? 
Vă rog, domnule ministru, ca în lumina celor prezentate mai sus, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Când estimaţi că veţi lansa în dezbatere publică un draft al noii strategii energetice a României? Declaraţiile 
publice din 8 oct 2015 a Secretarului de Stat Maricel Popa, cu privire la finalizarea strategiei energetice, ce  acoperire 
au  în realitate? 
http://www.investenergy.ro/popa-de-la-ministerul-economiei-strategia-energetica-a-romaniei-gata-in-doua-
saptamani-sie-asta-si-ministerul-energiei/ 
 
2. Au trecut 10 luni de la instalarea Guvernului Ponta IV (17 decembrie 2014). Vă rog domule ministru să-mi 
comunicaţi, pentru fiecare companie aflată în portofoliul ministerului dumneavoastră, următoarele: 
 Lista nominala a persoanelor numite în ultimele 10 luni în Consiliile de administraţie, Consiliile de 
supraveghere, Directorat, dupa caz; 
 Care este Procedura în baza căreia au fost selectaţi, respectiv compania care a realizat selectia noilor 
membri pentru Consiliile de administraţie, Consiliile de supraveghere, Directorat, dupa caz, în ultimele 10 luni? 
 Câte posturi de conducere noi (director general, director general adjunct, membri Consiliile de 
administraţie, Consiliile de supraveghere, Directorat) au fost înfiinţate în ultimele 10 luni? 

Solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat 
Lucian Nicolae Bode 

 
*** 

 
Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de 
Afaceri 

Reforma Companiilor de Stat 
 
 
 Domnule Ministru, 
 

În urmă cu 10 ani, respectiv în perioada 2004-2005 am trecut prin cel mai mare  
val de privatizari ale sectorului energetic din România. 

Investitorii străini mereu au găsit companii cu personal calificat şi poate tocmai acest lucru   i-a atras în 
România.  

Având o poziţie geografică avantajoasă, beneficiind de o gama diversificată de resurse naturale, partenerii 
României, continuu subliniază locul pe care îl ocupă ţara noastră din punct de vedere geostrategic.  

Avem nevoie de o strategie transparentă care să acopere şi să diversifice potenţialul energetic românesc. 
Ca o nereuşita a acestei guvernări,  constat că aplicarea OUG 109/2011 privind managementul corporatist în 

Companiile de stat, s-a realizat printr-un management "privat" puternic politizat. Drept urmare Companiile de stat 
sunt profund nereformate, permiţând astfel căpuşarea acestora. Majoritatea sunt companii mari, care  trebuie să 
asigure stabilitatea economică a României.  

 Angajările în companiile energetice continuă să se facă strict pe baza carnetului de partid. Competenţele 
manageriale sau experienţa în sectorul energetic lipsesc cu desăvârşire.  

Datorită managementului ineficient  şi al birocraţiei excesive,  nu avem companii energetice româneşti 
extinse cu activitatea în afara graniţelor României.  

De ce România nu poate lua exemplul unor companii de stat ale altor ţări, care au activităţi diversificate în 
România şi care sunt jucători importanţi în sectoarele lor: ENEL,CEZ, SOCAR? 

Vă rog, domnule ministru, ca în lumina celor prezentate mai sus, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
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-  Când estimaţi că veţi lansa în dezbatere publică un draft al noii strategii energetice a României? Declaraţiile 

publice din 8 oct 2015 a Secretarului de Stat Maricel Popa, cu privire la finalizarea strategiei energetice, ce  acoperire 
au  în realitate? 
http://www.investenergy.ro/popa-de-la-ministerul-economiei-strategia-energetica-a-romaniei-gata-in-doua-
saptamani-sie-asta-si-ministerul-energiei/ 
       -  Au trecut 10 luni de la instalarea Guvernului Ponta IV (17 decembrie 2014). Vă rog domule ministru să-mi 
comunicaţi, pentru fiecare companie aflată în portofoliul ministerului dumneavoastră, următoarele: 
 Lista nominala a persoanelor numite în ultimele 10 luni în Consiliile de administraţie, Consiliile de 
supraveghere, Directorat, dupa caz; 
 Care este Procedura în baza căreia au fost selectaţi, respectiv compania care a realizat selectia noilor 
membri pentru Consiliile de administraţie, Consiliile de supraveghere, Directorat, dupa caz, în ultimele 10 luni? 
 Câte posturi de conducere noi (director general, director general adjunct, membri Consiliile de 
administraţie, Consiliile de supraveghere, Directorat) au fost înfiinţate în ultimele 10 luni? 
 Care au fost criteriile de numire a noului Director General al Complexului Energetic Hunedoara, domnul  
Emil Florut? 

Solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat 
Lucian Nicolae Bode 

 
*** 

 
Adresată domnului Ionuţ Vulpescu, ministrul Culturii 
 

Situaţia expertizelor privind Catedrala Sfântul Iosif 
 
 Stimată doamnă Ministru,  
  

În  contextul disputelor juridice legate de clădirea de birouri construită în apropierea Catedralei Sfântul Iosif 
din Bucureşti, au apărut diverse informaţii referitoare la rezistenţa acestei clădiri care este monument de patrimoniu. 

Vă rog să îmi comunicaţi dacă ministerul pe care îl conduceţi deţine informaţii concrete referitoare la 
expertizarea acestei clădiri de patrimoniu şi dacă aceasta este pusă în vreun fel în pericol.  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 

Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de 
Afaceri 

 
Stadiul gazoductului Iaşi - Ungheni 

 
Stimate domnule Ministru,  
  
În ultima perioadă am primit mai multe sesizări cu privire la întârzierea acordării de despăgubiri pentru 

propietarii de terenuri pe care s-a construit gazoductul Iaşi – Ungheni. 
Vă rog să îmi comunicaţi care este situaţia la zi în privinţa despăgubirilor pentru această lucrare şi care sunt 

impedimentele care au dus la aceste întârzieri.  
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Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Probleme în controlul activităţii Poliţiei Locale 
 
Stimată doamnă Ministru,  
  
În ultimul timp au apărut mai multe cazuri care au scos la iveală disfuncţionalităţi la nivelul Poliţiei Locale.  
Vă rog să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere schimbarea reglementărilor în ceea ce priveşte modul de 

pregătire şi, în special, de control a acestei structuri de ordine publică, eventual printr-o colaborare mai strânsă cu 
Ministerul Afacerilor Interne. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată domnului  Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul  Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  
 

Modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
  

Stimate domnule Ministru, 
 

 Activitatea zilnică a elevilor trebuie organizată astfel încât starea de sănătate a acestora să nu fie în niciun fel 
afectată ci, dimpotrivă, protejată de către decidenţi.   
 Studiile de specialitate arată că, în cursul unei zile, capacitatea de efort şi randamentul activităţii depuse de 
către elevi înregistrează valori favorabile dimineaţa, între orele 8:00-13:00. De aceea, consider că în stabilirea 
programului de învăţământ trebuie să se ţină cont, în primul rând, de capacitatea elevilor de a se adapta orelor de 
curs, de pregătirea temelor şi de învăţare pe parcursul unei zile.  
 În acest sens, în cursul lunii iunie a.c., am depus o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, iniţiativă care are în vedere ca orele de curs ale elevilor din învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal să se desfăşoare numai dimineaţa.  
 Pe lângă aspectele legate de capacitatea de învăţare, în elaborarea acestei propuneri am ţinut cont şi acordul 
asociaţiilor de părinţi în această privinţă. Astfel, opinia majorităţii părinţilor constă în faptul că, învăţând după-
amiaza, elevii nu pot fi supravegheaţi dimineaţa, iar pentru cei care ies de la cursuri seara, după ora 19:00, drumul 
spre casă poate fi un real pericol deoarece cei mai mulţi dintre elevi sunt nevoiţi să se întoarcă de la şcoală neînsoţiţi.  
 Având în vedere cele mai sus precizate, consider că suntem datori să ne gândim nu numai la rezultatele 
elevilor la învăţătură, dar şi la siguranţa lor. 
 Ținând cont de aspectele prezentate, vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi care este punctul de vedere al 
ministerului pe care-l conduceţi, referitor la această propunere legislativă. 
 Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Alexandru Băişanu 

 
*** 
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Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor  
 

Lucrările de restaurare, consolidare şi reabilitare  a  clădirii Gării Iţcani 
Domnule Ministru, 
 

 După ce ani în şir s-au făcut demersuri şi proiecte pentru restaurarea, consolidarea şi reabilitarea clădirii 
Gării Iţcani, unele chiar cu susţinere guvernamentală,  
http://www.obiectivdesuceava.ro/wp-content/uploads/2014/07/gara-itcani-iulie-2014-2-800x600.jpg 
aceasta se află încă într-o avansată stare de degradare.   

Construită în 1876, în perioada administraţiei austriece în Bucovina, clădirea Gării Iţcani este un monument 
de arhitectură înscris în Lista monumentelor istorice.  
 În acest sens, vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi în ce stadiu se află lucrările de restaurare şi 
consolidare ale Gării Iţcani cuprinse în Programul de reabilitare al Regionalei C.F.R. Iaşi încă din anul 2012 şi când 
preconizaţi că acestea vor fi finalizate. 

             Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia mea. 
  Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Alexandru Băişanu 
 

*** 
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor  
 

Situaţia călătorilor care folosesc serviciile Regiotrans 
Domnule Ministru, 
 

 În primul trimestru al acestui an, Compania de transport călători pe calea ferată, Regiotrans se găsea în 
imposibilitatea de a-şi mai desfăşura activitatea, după ce Autoritatea de Siguranţă Feroviară i-a retras licenţa, 
costatând că operatorul foloseşte trenuri care nu corespund din punct de vedere tehnic prevederilor legale sau 
instrucţiunilor de specialitate în vigoare. 
 Astfel, în urma acestei decizii, o serie de călători care foloseau frecvent rutele respective au fost puşi în 
dificultate. 
 În acest sens, vă rog, să-mi menţionaţi dacă S.N.C.F.R. a preluat calătorii care utilizau serviciile Regiotrans 
atât la nivel naţional cât şi pe raza judeţului Suceava, precum şi ce măsuri veţi lua ca pe viitor cetăţenii să nu mai fie 
confruntaţi cu astfel de situaţii dificile. 
 Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia mea. 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Alexandru Băişanu 

 
*** 

 
Adresată doamnei  Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
Sesizare privind posibile abuzuri la adresa unui angajat din cadrul Administraţiei Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului Cioclovina R.A 
 
 Stimată Doamnă Ministru, 
 

Prin prezenta întrebare doresc să vă supun atenţiei o situaţie gravă, ce constă în posibile încălcări ale 
drepturilor domnului Stratulat Gheorghe Lucian, fost director al  Administraţiei Parcului Natural Grădiştea 
Muncelului Cioclovina R.A, drepturi garantate prin Codul Muncii.  
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Modul în care domnul Stratulat Gheorghe Lucian a fost schimbat din funcţia de director al instituţiei, mai sus 
menţionate, ridică mari semne de întrebare în legătură cu legalitatea acţiunii.  

Astfel, conducerea Parcului Natural a iniţiat o serie de măsuri împotriva acestei persoane, încâlcând 
prevederile Codului Muncii referitoare la modalitatea de efectuare a concediului de odihnă în cazul în care se 
suprapune cu cel medical.  

 Din cauza unor probleme de sănătate domnul Stratulat s-a aflat în incapacitate temporară de muncă, dovedită 
prin acte medicale, în baza cărora a solicitat concediu medical.  

Profitând de această situaţie, administraţia parcului a hotărât unilateral şi abuziv schimbarea încadrării la 
locul de muncă a domnului Stratulat. 

 Mai mult, instituţia a ignorant starea de sănătate a angajatului şi a dispus trecerea acestuia pe un post  de 
agent de teren, post care presupune un efort fizic prelungit,  fapt ce încalcă dreptul la securitate şi sănătate în muncă.  

Toate aceste posibile abuzuri fac obiectul unei sesizări pe care persoana în cauză a înaintat-o  Inspectoratului 
Teritorial de Muncă al Judeţului Hunedoara, având în vedere că dialogul cu actuala conducere a Parcului Natural este 
imposibil de purtat, existând semnale că se poate ajunge până la desfacerea contractului  de muncă pe motiv că 
persoana nu-şi poate îndeplini sarcinile de serviciu. 

Ținând cont de situaţia descrisă mai sus, vă rog, doamnă ministru să precizaţi care sunt  măsurile pe care le  
veţi dispune pentru clarificarea acestei situaţii abuzive.  De asemenea, vă rog să analizaţi dacă sunt întrunite 
condiţiile necesare pentru declanşarea unui control în cadrul Administraţiei Parcului Natural Grădiştea Muncelului 
Cioclovina R.A de către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Hunedoara. 

Am convingerea că nu agreaţi astfel de practici şi vă asigur  de atenţia cu care voi urmări derularea acestui 
caz. 

Vă mulţumesc. Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Bogdan Ţîmpâu 

 
*** 

 
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor  
 

Asigurarea alimentării cu energie electrică a locuinţelor din zona cantoane CFR în localitatea Turdaş,          
jud Hunedoara 

 
 Stimate domnule ministru, 
 
        Doresc să vă supun atenţiei situaţia în care se găsesc 12 familii care locuiesc în zona gării CFR Turdaş, în zona 
de cantoane CFR şi care din data de 18 august 2015 nu au curent electric.  

Din cauza defectării transformatorului de alimentare cu energie electrică aceste familii nu beneficiază de 
condiţii decente de viaţă, iar remedierea situaţiei se amână nepermis de mult, în ciuda sesizărilor făcute de către 
autorităţile locale către Centrul Regional de Exploatare Întreţinere şi Reparaţii Timişoara. Situaţia este cu atât mai 
gravă cu cât ne aflăm la începutul lunii octombrie şi iarna bate la uşă. 

Faptul că în prezent nu se poate realiza o racordare la reteaua de energie electric a zonei respective deoarece 
este  nevoie de alocarea de fonduri pentru subtraversarea căii ferate, sume care nu sunt încă prevăzute; ţinând cont de 
situaţia critică în care se găsesc aceste familii, singura soluţie fiind intervenţia de urgenţă din partea dumneavoastră 
pentru remedierea defecţiunilor, 

Vă rog, domnule ministru, se precizaţi ce măsuri de urgenţă veţi dispune pentru asigurarea alimentării cu 
energie electrică a locuinţelor din zona cantoane CFR în localitatea Turdaş? 
             Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Bogdan Ţîmpâu 
 

*** 


