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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa Parlamentului şi şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 22 iunie  
 

Preşedintele României, domnul Klaus Werner Johannis, a prezentat, luni,  22 iunie, mesajul referitor la 
strategia naţională de apărare, intitulată „România puternică în Europa şi în lume”. 

Documentul prezentat Parlamentului reprezintă o viziune strategică prin care se afirmă continuitatea 
angajamentelor României. Utilizarea conceptului de securitate naţională extinsă, promovat de documentul menţionat, 
nu e privită doar prin perspectiva apărării, ci prin evaluarea aspectelor care ţin de ordinea publică, economie, 
infrastructură, educaţie, sănătate, demografie, mediu şi care au impact asupra securităţii naţionale. 

Strategia naţională de apărare este structurată în patru capitole: definirea intereselor şi obiectivelor naţionale 
de securitate; evaluarea mediului internaţional de securitate; ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi; direcţii de acţiune şi 
principalele modalităţi pentru asigurarea securităţii naţionale a României. 

Dezbaterea şi votul asupra documentului prezentat Parlamentului va avea loc marţi, 23 iunie, de la ora 13.00. 
Într-o şedinţă separată a Camerei Deputaţilor, preşedintele Parlamentului Regatului Norvegiei, domnul 

Olemic Thommessen, a rostit un discurs în plen. Înaltul demnitar norvegian a scos pregnant în evidenţă rolul 
instituţiilor parlamentare în consolidarea democraţiei, a vorbit despre rolul de jucător cheie al României în Uniunea 
Europeană, ca şi despre viitorul european al României şi Norvegiei, demn de valorile noastre comune. 

Discursul şefului Legislativului de la Oslo a subliniat, în principal, faptul că România şi Norvegia se află 
alături în lupta împotriva evoluţiilor antidemocratice, într-o perioadă în care radicalizarea şi rasismul tind să ia 
amploare în Europa. 

Personalitatea complexă a domnului Olemic Thommessen a fost evidenţiată, într-o alocuţiune, de 
preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea. 
 
 

 
Şedinţa Parlamentului de marţi, 23 iunie 

 
Parlamentul României a aprobat, marţi, 23 iunie, printr-o Hotărâre, Strategia Naţională de Apărare a Ţării 

pentru perioada 2015 – 2019 (282 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere). 
Punctul de vedere al Guvernului a fost prezentat de domnul Gabriel Oprea, prim-ministru interimar şi 

ministrul Afacerilor Interne. 
La dezbateri au participat: Ioan Ghişe (senator neafiliat), Ion Răducanu, Ion Mocioalcă (deputaţi, Grupul 

parlamentar al PSD), Nicolae Mircovici (deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Vasile Blaga 
(senator, Grupul parlamentar al PNL) şi Remus Cernea (deputat neafiliat). 

Documentul care a fost prezentat în plenul Parlamentului în şedinţa de luni, de către Preşedintele României, 
menţionează faptul că o condiţie necesară pentru operaţionalizarea Strategiei o reprezintă revizuirea cadrului 
legislativ în domeniul securităţii naţionale, care să ţină cont de noile ameninţări şi de nevoia de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor civile. 

În aceeaşi zi, s-a adoptat şi Hotărârea Parlamentului României (283 voturi pentru) care aprobă înfiinţarea 
Unităţii de Integrare a Forţelor NATO şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, cu indicative de unitate 
militară, pe teritoriul României, în Garnizoana Bucureşti. 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 24 iunie 

 
 
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, miercuri, 24 iunie, următoarele proiecte de lege: 
 
1. Proiectul de Lege privind Codul de procedură fiscală (PL-x 385/2015) – lege ordinară (210 voturi pentru, 7 

împotrivă, 91 abţineri). 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PL-x 376/2011) – lege ordinară (306 voturi 
pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri). 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PL-x 697/2011) – lege ordinară (306 voturi 
pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri). 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 
23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi a 
Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul 
celei de-a 103 - a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 (PL-x 491/2015) 
– lege ordinară (311 voturi pentru, 1 împotrivă). 

5. Proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale (PL-x 476/2015) – lege organică (302 voturi pentru, 
2 împotrivă, 1 abţineri). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (PL-x 193/2014) – lege organică 
(302 voturi pentru, 3 abţineri). 

7. Proiectul de Lege privind Codul fiscal (PL-x 371/2015) – lege organică (306 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 
abţineri). 

8. Proiectul de Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 445/2015) – lege organică (273 voturi pentru, 10 
împotrivă, 8 abţineri). 

 
Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că domnul deputat Roman Gheorghe (circumscripţia electorală 38 

Sibiu) a părăsit Grupul parlamentar al PSD, alăturându-se Grupului parlamentar al PNL. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2015 
(Situaţia cuprinde datele la  26 iunie 2015) 

                       

  
Totalul iniţiativelor legislative 1240  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 514

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 397

453

– votate  450

             din care: - înaintate la Senat        42 

                            - în procedura de promulgare   43 

                            - promulgate* 142 

                            - respinse definitiv 223 

– amânate pentru sesiunea următoare 3

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 787

a) pe ordinea de zi 167

b) la comisii  587

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21

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

12

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 15

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

4) Desesizări 7

5) Retrase de iniţiatori 2

 
 

     Cele 450 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         138 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                               din care: 
     63 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                32  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      43  proiecte de legi  
                         312  propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 166 de legi, dintre care 24 din iniţiativele adoptate in sesiunea 
septembrie-decembrie 2014. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de miercuri,  24 iunie 2015 
 
 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 165 

        din care: - în dezbatere 
165

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          7  

8  

   - votate 8
         din care: - înaintate la Senat   1 
                        - la promulgare   7 
   - la vot final 0

 
 
 
 
▪ Cele 8 iniţiative legislative votate privesc: 
           6 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                    din care: 
                2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

    4  proiecte de legi 
            2  propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 22 - 26 iunie 2015 

 
 

 
 

 

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

1.  PL-x 371/2015 - Lege privind Codul fiscal   
 

2.  PL-x 385/2015 - Lege privind Codul de procedură fiscală  
 

3.  PL-x 376/2011 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.39/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 
 

4.  PL-x 697/2011 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010    
 

5.  PL-x 476/2015 - Lege privind anularea unor obligaţii fiscale  
 

6.  PL-x 193/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob 
şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 

7.  PL-x 445/2015 - Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente              
                        

  

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

1. PL-x 491/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul 
maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind 
munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103 - a sesiuni a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva,    la 11 iunie 2014  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2015 
( situaţie la data de  26 iunie  2015 ) 

 
 

 
În şedinţa din data de 28 ianuarie  2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 

legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2015, care  cuprinde 128 de proiecte de 
legi.  

Din totalul proiectelor de legi,  103 au fost transmise Parlamentului, dintre care 100 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ și 3 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
1
0

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

4
1
2

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

95 3

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

11
34
0

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

0
1
6

40

Total  3  46
 

54

Total general: 103 3 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2255    iunie  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 

 

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 

 

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 
28/2015 

 
L 

591/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii apelor nr.107/1996. (poz. I-a-12) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 

Modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu 
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul 

S  - Adoptat pe 
11.05.2015 
 
CD - OZ Plen  

Raport de 
respingere a 
cererii de 
reexaminare şi 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care 
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene, evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate 
de nerespectarea legislaţiei europene. 

MED 
 

adoptarea Legii 
în forma trimisă 
spre promulgare 
depus pe 
04.06.2015 
(350/R/ 2015) 

4 

PLx  
551/2014 

 
L 

464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
(poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse  depus 
pe 19.06.2015 
(388/R/ 2015) 

5 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. I-b-30) 
- 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  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 

CD  - OZ Plen  
IND şi TRSP 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma prezentată 
de Senat depus 
pe 24.06.2015 
(80/Rs/ 2015) 

6 

PLx 
471/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 
2014. (poz. II-26) 

Protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul 
unor activităţi ce presupun cooperarea directă între părţi 
sau încheierea şi derularea unor contracte clasificate între 
persoane juridice din România şi Cipru. 

CD - OZ Plen  
APAR 
 
S  -  
 

 
Raport de 
adoptare depus 
pe 24.06.2015 
(405/R/ 2015) 

7 

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  



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

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 

9 

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 şi 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 

10 

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 

11 

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 



 
4

Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii 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 

 
13 

PLx 
20/2015 

 
L 

603/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative, din 
perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de 
noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD -  
Suspendat 
18.03.2015 

Suspendat 

14 

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-a-26) 
- 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 -  
Suspendat 
29.04.2015 
 

Suspendat 

15 

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-24) 
- 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:  



 
5

Nr. 
crt 

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

16 

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-52) 
- Procedură de urgenţă: da 
- 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 

17 

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-55) 
- 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 

18 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va 
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei 
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea 
fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 

19 

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-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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20 

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-a-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
18.02.2015 
 
CD - BUG şi 
CAE 
pt. raport 

 
 
TDR: 
02.03.2015 

21 

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-a-4) 
- 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 - BUG 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
07.04.2015 

22 

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 
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23 

PLx 
57/2015 

 
L 

475/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2014 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme. (poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 

CD - Retrimis 
pe data de 
27.05.2015  
BUG şi JUR 
 pt. raport 
suplimentar  
 

TDR: 
10.06.2015 

24 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-40) 
- 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: 
08.02.2013 
 

25 

PLx 
190/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice, 
a obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare 
ambiental-arhitecturală a construcţiilor, precum şi de 
amenajare a terenului aferent acestor imobile. 

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 
 



 
8

Nr. 
crt 

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

26 

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-57) 
- 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 

27 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 
 

28 

PLx 
479/2014 

 
L 

484/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului 
electroenergetic national, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 
MW. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii  
de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului Energetic Naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin 
pompaj. 
 

S  - Respins pe  
01.10.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 
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crt 
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29 

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-13) 
- 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 
 

30 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-a-7) 
- 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 

31 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere 
a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 

32 

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 
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33 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-39)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SĂN   
pt. raport comun

 
 
TDR: 
29.11.2012 

34 

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-51) 
- 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 

35 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. I-b-50) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul 
zootehniei. 

S  - Respins pe 
data de 
09.12.2014 
  
CD -  AGRI  
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 

36 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- 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 

37 

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 
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Nr. 
crt 

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

38 

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-a-16) 
- 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 
04.05.2015 
 
CD  -  MUN şi 
SAN 
pt. raport 
comun 

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 

39 

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-41) 
- 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 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

40 

PLx  
395/2012 

 
L 

212/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I-b-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD   

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
25.09.2012 

 
CD - CULT şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
18.10.2012 

41 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  

(poz. I-b-27) 
- 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 
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Nr. 
crt 

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

42 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative.  
(poz. I-b-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative. 
 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
10.04.2014 

43 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind 
proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul 
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 
decembrie 2015. 

S - Respins pe 
03.06.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
04.09.2014 

44 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal.  
(poz. I-b-33) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea 
şi completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar pe de altă parte, completarea 
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
01.09.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR:  
11.09.2014 

45 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-a-18) 
- 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 
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crt 

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

46 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală. (poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în 
sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse controlul 
judiciar pe cauţiune. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
 
TDR:  
07.04.2015 
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Nr. 
crt 

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

1 

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-27) 
- Reexaminare formulată de Preşedintele României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
 
 
S  - Oz Plen  
 
 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

2 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-28) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
18.10.2011 
 
S  - Oz Plen 
 
 

 
Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

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-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S  - ÎNV 
pt.raport 
 

 
 
 
TDR: 
07.05.2013 

4 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă 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-b-36) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

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 
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Nr. 
crt 

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

5 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 

6 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-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 

7 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-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 
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Nr. 
crt 

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

8 PLx 
266/2015 

Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al 
treilea Protocol adiţional dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în 
baza unui ajutor financiar nerembursabil în 
valoare de 100 milioane de euro acordat de 
România Republicii Moldova, semnat la 
Bucureşti la 27 aprilie 2010. (poz. II-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
22.04.2015 
 
S  - Adoptată pe 
03.06.2015 

La promulgare 
din data de 
13.06.2015 

9 

PLx 
552/2014 

 
L 

466/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor 
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă  aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.94/2014, în sensul că 
voucherele de vacanţă să fie emise în sistemul online 
doar începând cu data de 1 ianuarie 2015, deoarece în 
prezent nu există posibilitatea tehnică de emitere în acest 
sistem. 
 

S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
03.06.2015 
 

La promulgare 
din data de 
13.06.2015 

10 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
 
CD - Adoptat pe 
10.06.2015 
 

La promulgare 
din data de 
16.06.2015 
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Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
şi alte măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre 
care amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi 
Ordonanţa Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - Adoptat pe 
17.06.2015 
 

La promulgare 
din data de 
24.06.2015 

12 

PLx 
193/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, 
rasist sau xenofob şi a promovării cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii. (poz. I-b-
58) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist 
sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi 
omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.107/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.04.2015 

 
CD - Adoptată pe 
24.06.2015 
 

 

13 

PLx 
385/2015 

 
L 

128/2015 

Proiect de lege privind Codul de procedură 
fiscală. (poz. II-12) 

Crearea cadrului legislativ privind Codul de procedură 
fiscală, care, în linii mari păstrează vechea structură a 
actului normativ, aducându-se în acelaşi timp 
îmbunătăţiri prin comasarea unor titluri sau capitole, în 
scopul înlesnirii accesului şi înţelegerii cu mai multă 
uşurinţă de către persoanele fizice şi juridice cărora li se 
aplică. 

S  - Adoptat pe 
28.04.2015 
 
CD - Adoptată pe 
24.06.2015 
 

 

14 

PLx 
371/2015 

 
L 

127/2015 

Proiect de lege privind Codul fiscal.  
(poz. II-13) 

Adoptarea unui nou Cod Fiscal, care, în linii mari, 
păstrează orientarea actualei reglementări, ce urmează 
să fie abrogată. 

S  - Adoptat pe 
27.04.2015 
 
CD - Adoptată pe 
24.06.2015 

 

15 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-48) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - Respins pe 
11.02.2015 

Respins 
definitiv pe 
11.02.2015 
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Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere 
de protecţie. (poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a 
face posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora 
în toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor 
de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca 
parazăpezi biologice. 

S  - Adoptată pe 
16.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 
 

Legea nr. 
14/2015 

17 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, in sensul scutirii de impozit a profitului 
investit in echipamente tehnologice folosite in scopul 
desfăşurării de activităţi economice. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

Legea nr. 
15/2015 

18 

PLx 
529/2014 

 
L 

753/2014 

Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a 
amendamentului convenit prin Contractul de 
finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la 
Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptată pe 
09.12.2014 
 
S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 
 

Legea nr. 
18/2015 



 
19

Nr. 
crt 

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

19 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau 
a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb. 
(poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, precum şi  la ăncheierea şi executarea 
contractelor de schimb. 
 
 
 
 

S  - Adoptată pe  
18.04.2011 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
25/2015 

20 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de 
energie termică şi electrică pentru achiziţionarea 
combustibilului şi al necesităţii asigurării consumului de 
energie electrică. 
 

S - Adoptată pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
29/2015 

21 

PLx 
482/2014 

 
L 

457/2014 

Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor 
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 
privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 
41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4 
stabileşte actualizarea taxelor în lei datorate de 
persoanele fizice şi juridice române pentru procedurile 
legale de protecţie a obiectivelor de proprietate 
industrială, la nivelul cursului valutar al BNR, 
actualizare care va opera începând cu anul 2017. 
 

S  - Adoptată pe  
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
31/2015 



 
20

Nr. 
crt 

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

22 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului.  
(poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor 
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent 
cît mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din 
titluri executorii. 

S  - Adoptată pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
11.02.2015  
  

Legea nr 
32/2015 

23 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor. 
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, în 
vederea clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura 
o transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 
2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori 
şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  
a Directivelor 97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale 
Parlamentului European şi ale  Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului („Directiva privind practicile 
comerciale neloiale”) , din perspectiva consolidării 
acestor reglementări, în raport cu răspunderile care 
revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptată pe  
03.06.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
33/2015 

24 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că 
funcţia de inspector general al Inspectoratului General 
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de 
stat. 

S - Adoptată pe  
15.12.2014 
 
CD - Adoptată  pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
40/2015 

25 

Plx 
575/2014  

 
L 

487/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (poz. I-b-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin 
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează. 

S  - Adoptată pe 
08.12.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
43/2015 



 
21

Nr. 
crt 

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

26 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-
bugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni 
a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la 
care statul este acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptată pe 
24.06.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
45/2015 

27 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 
mijloace electronice. 

S  - Adoptată pe  
17.02.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
46/2015 

28 

PLx  
538/2014 

 
L 

602/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
pentru" Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara" -S.A.  (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
47/2015 

29 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. 

S - Adoptată  pe 
17.11.2010 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 
 

Legea nr. 
50/2015 



 
22

Nr. 
crt 

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

30 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. 
 (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptată pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
55/2015 

31 

PLx 
474/2014 

 
L 

459/2014 

Lege pentru completarea art.55 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închirirere. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul 
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi 
juridice care efectuează transport public de persoane cu 
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din 
lege. 

S  - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
04.03.2015  
 

Legea nr. 
59/2015 

32 

PLx 
394/2014 

 
L 

331/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri 
pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru 
aprobarea unor măsuri financiare. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Trecerea unor spitale din subordinea Ministerului 
Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor, 
precum şi reglementarea posibilităţii alocării, în anul 
2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, ordonatorilor principali de credite, a unor 
sume pentru finanţarea unor cheltuieli din bugetul 
aprobat. 

S - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD  - Adoptată pe 
11.03.2015 
 
 

 
 
 
Legea nr. 
62/2015 

 
 

33 

PLx 
240/2014 

 
L 

231/2013 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea 
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul acordării unei reduceri a nivelului accizelor 
faţă de nivelul standard pentru motorina utilizată drept 
carburant pentru transportul rutier de mărfuri şi de 
persoane, exclusiv transportul public local de călători. 

S - Adoptată pe 
28.04.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 
 

Legea nr. 
63/2015 



 
23

Nr. 
crt 

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

34 

PLx 
103/2013 

 
L 

46/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 
reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. (poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea 
Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului 
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate 
a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de 
către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate a 
Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări 
de sănătate judeţene, după caz. 

S - Adoptată pe 
25.03.2013 
 
CD  - Adoptată  pe 
11.03.2015 
  
 
 

Legea nr. 
67/2015 

35 

PLx 
476/2014 

 
L 

463/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a 
proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de 
Uniunea Europeană, pentru care România are calitate 
de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.168/2009 , cu modificările 
ulterioare. 
 

S - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
68/2015 

36 

PLx 
596/2014 

 
L 

594/2014 

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.  
(poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea modificarea Decretului-Lege nr.118/1990, 
republicat, cu completările ulterioare, în sensul 
majorării cuantumului indemnizaţiilor compensatorii ce 
revin deţinuţilor politici din închisorile comuniste, 
persoanelor persecutate politic sau celor deportate. 

S  - Adoptată pe 
15.12.2014 
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
69/2015 



 
24

Nr. 
crt 

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

37 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

Lege pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată. (poz. I-b-56) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri în vederea combaterii evaziunii 
fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind 
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. 

S   - Adoptată pe 
02.12.2014  
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
70/2015 

38 
 

PLx 
93/2015 

 
L 

2/2015 

Lege privind administratorii de fonduri de 
investiţii alternative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
2011/61/UE aParlamentului European şi a Consiliului 
din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de 
investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 
2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 
1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010, în vederea 
reglementării cadrului legal privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, prin instituirea 
obligaţiei de autorizare de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF), în termen de 12 luni de 
la intrarea în vigoare a legii a tututror administratorilor 
fondurilor de investiţii  alternative aflaţi în prezent în 
afara sferei de incidenţă a legislaţiei pieţei de capital, 
precum şi prin instituirea unor obligaţii de transparenţă 
şi raportare în sarcina administratorilor AOPC, aflaţi în 
prezent sau în afara sferei de incidenţă a pieţei de 
capital. 

S  - Adoptată pe 
25.02.2015 
 
CD - Adoptată pe 
18.03.2015 
 

Legea nr. 
74/2015 

39 

PLx 
55/2015 

 
L 

470/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 
privind privatizarea societăţilor. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 

CD - Adoptată pe 
18.03.2015 

Legea nr. 
75/2015 



 
25

Nr. 
crt 

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

40 

PLx 
74/2015 

 
L 

750/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi a altor acte normative. 
(poz. I-a-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi a altor acte normative prin care sunt 
reglementate măsuri speciale pentru impozitarea unor 
activităţi, precum şi modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. 

S  - Adoptată pe 
18.02.2015 
 
CD - Adoptată pe 
25.03.2015 
 

Legea nr. 
77/2015 

41 

PLx 
535/2014 

 
L 

493/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi 
compleatrea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.66/2011privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de 
Ghidul aprobat prin Decizia CE  nr.C(21031)9527/19 
decembrie 2013. 

S - Adoptată pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.03.2015 

Legea nr. 
79/2015 

42 

PLx 
39/2015 

 
L 

590/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, 
precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din 
Legea nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare. (poz. I-a-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se respectarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, prin care au fost 
declarate neconstituţionale prevederile art. 59 alin.(2), 
art.60 alin.(1) şi ale art.62 alin.(3), precum şi stabilirea 
sistemului de recompese. 

S  - Adoptată pe 
05.02.2014 
 
 
CD  - Adoptată pe 
25.03.2015 
 

Legea nr. 
81/2015 

43 

PLx 
19/2015 

 
L 

601/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. (poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi, ca program guvernamental, care are ca 
obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la 
achiziţia unui autoturism nou prin contractare ade 
credite garantate de stat, în scopul stimulării cumpărării 
autoturismelor mai puţin poluante. 

S  - Adoptată pe 
05.02.2014 
 
CD  -  Adoptată pe  
01.04.2015 

Legea nr. 
88/2015 



 
26

Nr. 
crt 

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

44 

PLx 
227/2015 

 
L 

4/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism 
în România. (poz. I-a-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România, intervenţiile legislative vizândclasificarea 
tipurilor de cazare în structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare. 

S  - Adoptată pe 
04.03.2015 
 
CD  - Adoptată pe  
01.04.2015 
 

Legea nr. 
93/2015 

45 

PLx  
23/2015 

 
L 

607/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului 
de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, 
intervenţiile legislative vizând facilitarea implementării 
Programului, atât de către F.N.G.C.I.M.M., cât şi de 
către instituţiile finanţatoare. 

S  - Adoptată pe 
05.02.2015 
 
CD - Adoptată pe 
06.05.2015 
 

Legea nr. 
116/2015 

46 

PLx  
26/2015 

 
L 

588/2014 

Lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels agricol.  
(poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stimularea fiscală a investitorilor individuali - business 
angels, în vederea realizării de investiţii în IMM-urile 
nou înfiinţate, prin acordarea unor facilităţi fiscale, ca 
urmare a dobândirii de părţi sociale şi a acordării de 
împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum 
sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu 
îndeplinirea unor condiţii cumulative, atât de către 
investitorul individual, cât şi de împrumutul acordat de 
acesta din urmă.  

S  - Adoptată pe 
05.02.2015 
 
CD -  Adoptată pe 
29.04.2015 

Legea nr. 
120/2015 

47 

PLx 
27/2015 

 
L 

589/2014 

Lege pentru aprobarea unor  măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei 
electrice din surse regenerabile de energie. 
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie. 
 

S  - Adoptată pe 
05.02.2015 
 
CD  - Adoptată pe 
06.05.2015 
 

Legea nr. 
122/2015 
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Nr. 
crt 

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

48 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg 
din calitatea de acţionar a statului la anumiţi 
operatori economici, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în industrie şi prin 
preluarea unor activităţi de la Departamentul pentru 
Energie şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, pentru asigurarea 
finanţării activităţii Departamentului pentru Privatizare 
şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru 
eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de 
stat în domeniul energiei. 

S - Adoptată pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
29.04.2015 
  

Legea nr. 
123/2015 

49 

PLx 
475/2014 

 
L 

460/2014 

Lege pentru completarea art.55 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închirirere. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul 
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi 
juridice care efectuează transport public de persoane cu 
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din 
lege. 

S  - Adoptată pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
06.05.2015 

Legea 
nr.129/2015 

50 

PLx 
436/2014 

 
L 

567/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic. (poz. I-b-42) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organică 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
27.04.2015 
 

CD - Adoptată pe 
20.05.2015 
 

Legea 
nr.133/2015 



 
28

Nr. 
crt 

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

51 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptată pe 
17.05.2011 
  
S  - Adoptată pe 
18.05.2015 
 
 

Legea 
nr.143/2015 

52 

PLx 
229/2015 

 
L 

3/2015 

Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul înregistrării în 
registrul comerţului.  
(poz. I-a-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Respinsă pe 
04.03.2015 
 
 
CD  -  Adoptată  pe 
20.05.2015 

Legea nr. 
152/2015 

53 

PLx 
396/2015 

 
L 

136/2015 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 96/2003 privind 
protecţia maternităţii la locurile de muncă. 
(poz. II-11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 25/2004, cu modificările ulterioare, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa 
de stat membru al Uniunii Europene. 

S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 
CD  - Adoptată  pe 
03.06.2015 
 

Legea nr. 
154/2015 

54 

PLx 
51/2015 

 
L 

598/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul agriculturii. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  - Adoptat pe 
27.05.2015 

Legea nr. 
156/2015 



 
29

Nr. 
crt 

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

55 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind 
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând alinierea 
legislaţieinaţionale de profil la normele europene 
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România, derivate din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
27.05.2015 
 

Legea nr. 
157/2015 

56 

PLx 
38/2015 

 
L 

482/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea 
alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind 
transportul pe căile ferate din România, aprobat 
prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2005.  
(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind 
transportul pe căile ferate din România, aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005, republicată, în sensul 
stabilirii unei noi limite maxime a daunelor-interese care 
pot fi acordate, aceasta fiind stabilită la echivalentul în 
lei a sumei de 190000 de euro. 

S  - Adoptat pe  
05.02.2015 
 
CD - Adoptat pe 
27.05.2015 
 

Legea nr. 
158/2015 

57 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - Adoptat pe 
27.05.2015 
 

Legea nr. 
164/2015 
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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 APAR 
15. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
16. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
17. Comisia pentru afaceri europene 
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R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de  26 iunie 2015) 
 
 
 

  

I.  În perioada   22 - 26 iunie 2015   

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 22 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus   38  avize. 

Cele 22 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 19  

   3 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

3  
     1 

18  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 585 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   68  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  35  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1965 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 405 

 rapoarte suplimentare 134 107 52 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35   12 

TOTAL     771 725 469 

 
           



                  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  22 - 26 iunie 2015 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.479/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare 
(392/R din 23.06.2015) 

2 

 
PLx.385/2015 Proiect de Lege privind Codul de procedură fiscală – prioritate 

legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(396/R din 23.06.2015) 

3 

 
PLx.476/2015 Proiect de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(397/R din 23.06.2015) 

4 

 
PLx.371/2015 Proiect de Lege privind Codul fiscal – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(398/R din 23.06.2015) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.376/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului 
public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.05.2015 

Raport de adoptare 
(375/RS din 
23.06.2015) 



2 

 
PLx.697/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
parteneriatului public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.05.2015 

Raport de adoptare 
(379/RS din 
23.06.2015) 

3 

 
PLx.478/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 

vehiculelor scoase din uz – raport comun cu comisia pentru mediu  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(399/R din 24.06.2015) 

4 

 
PLx.134/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.31 din Legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 – raport 
comun cu comisia pentru mediu 

1 senator 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(400/R din 24.06.2015) 

5 

 
PLx.250/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale – raport 
comun cu comisia juridică  

34 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(403/R din 24.06.2015) 

6 

 
PLx.578/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004 – raport comun cu comisia pentru transporturi 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(80/RS din 24.06.2015) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.578/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004 – raport comun cu comisia pentru industrii 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(80/RS din 24.06.2015) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.342/2015 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare care 

conţin gluten şi/sau lactoză 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.06.2015 
Raport de respingere 

(393/R din 23.06.2015) 



2 

 
PLx.412/2015 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.238/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
16.06.2015 

Raport de respingere 
(394/R din 23.06.2015) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.551/2014 
 
 
 
Plx.32/2014 
 
 
PL172/2015 
 
 
PLx.196/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 
pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – prioritate 
legislativă 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 
din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe 
Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei naţionale pentru Locuinţe 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12 parlam. 
respinsă 
de Senat 
6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
 

1 senator 
adoptat de 

Senat 

16.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 
PLx.551/2014 şi 

respingerea 
Plx.32/2014, 

PLx.172/2015, 
Plx.196/2015 

(388/R din 19.06.2015) 

2 

 
PLx.356/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(404/R din 24.06.2015) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.478/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 

vehiculelor scoase din uz – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(399/R din 24.06.2015) 

2 

 
PLx.134/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.31 din Legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 – raport 
comun cu comisia pentru industrii 

1 senator 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(400/R din 24.06.2015) 

 



 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
PLx.491/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind munca în 
domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la 
Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind 
munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobată în cadrul celei de-a 
103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 
iunie 2014 

Guvern 23.06.2015 
Raport de adoptare 

(389/R din 23.06.2015) 

2 

 
Plx.59/2014 

Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor 
afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de 
ţiţei din zona Surplacul de Barcău 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

09.06.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(390/R din 23.06.2015) 

3 

 
 
PLx.479/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice – raport comun cu comisia 
pentru buget 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare 
(392/R din 23.06.2015) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.188/2014 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

dietetician 

44 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.06.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(401/R din 24.06.2015) 

2 

 
Plx.202/2014 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

dietetician 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.06.2015 
Raport de respingere 

(402/R din 24.06.2015) 

 
 
 
 
 
 



 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2014  23.06.2015 

Raport de adoptare 
(12/RC din 24.06.2015) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.518/2013 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua 

Dobrogei 

27 parlam. 
adoptată 
de Senat 

03.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(119/RS din 
25.06.2015) 

 
XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.376/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului 
public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia pentru industrii

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.06.2015 

Raport de adoptare 
(375/RS din 
23.06.2015) 

2 

 
 
PLx.193/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi 
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării 
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra 
păcii şi omenirii 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
16.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(395/R din 23.06.2015) 

3 

 
PLx.697/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
parteneriatului public-privat nr.178/2010 – raport comun cu comisia 
pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.02.2012 

Raport de adoptare 
(379/RS din 
23.06.2015) 

4 

 
PLx.250/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale – raport 
comun cu comisia pentru industrii  

34 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(403/R din 24.06.2015) 



 
XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.483/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2015 

Raport de adoptare 
(391/R din 23.06.2015) 

2 

 
PLx.471/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014 – 
prioritate legislativă 

Guvern  23.06.2015 
Raport de adoptare 

(405/R din 24.06.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 
 Întrebări 

 
 

Adresată doamei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publiceei referitor la 
vulnerabilităţile prezentate în Strategia Naţională de Apărare 

 
Doamnă Ministru, 

 
 Potrivit noii Strategii Naţionale de Apărare a României, trimisă recent Parlamentului de către Președintele 
Iohannis, primele trei vulnerabilităţi ale ţării nostre se referă la:  diminuarea capacităţii de aplicare a legii de către 
unele instituţii ale statului; capacitatea administrativă redusă la nivel central şi local; politizarea excesivă a unor 
instituţii, atât la nivel local cât şi naţional.  
 Personal, apreciind că aspectele de mai sus nu au o legătură direcă cu apărarea naţională, aș dori să cunosc 
punctul de vedere al ministerului pe care îl conduceţi în sensul că acestea ar fi într-adevăr principalele vulnerabilităţi 
ale apărării României. 
 

Deputat 
Violeta Tudorie 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 

           
Măsurile de reducere a riscurilor privind creșterea datoriei publice 

              
  Domnule Ministru, 
 Recent Curtea de Conturi a României a dat publicităţii un raport potrivit căruia datoria publică a ţării noastre 
cunoaște un ritm de creștere îngrijorător. Mai exact, Curtea de Conturi spune că în ultimii ani, citez: creşterea 
datoriei publice a depăşit nevoia de finanţare a deficitului.  
 In baza acestor aprecieri doresc să cunosc punctul dumneavoastră de vedere privind creșterea datoriei 
publice, finalitatea acesteia, precum și măsurile de reducere a riscului continuări a acestei evoluţii.  
 Răspunsul dumneavoastră în scris este așteptat la Camera Deputaţilor. 
  

Deputat 
Violeta Tudorie 

 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Susţinerea oncologiei din domeniul ortopediei pediatrice 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Asociaţia Română a Traumatologilor şi Ortopezilor Pediatri a desfăşurat o serie de activităţi care a certificat 
întregii lumi medicale că România face parte dintre ţările care au posibilitatea să asigure o asistenţă medicală de înalt 
nivel. Valoarea medicilor români este recunoscută astfel internaţional, prin lucrări ştiinţifice, stabilirea unor baze 
teoretice şi de orientare diagnostică şi terapeutică, precum şi prin identificarea unui program de perspectivă pentru 
instruire şi organizare. 

Vă întreb respectuos, domnule Ministru: 
1. Care este alocaţia bugetară a statului român pentru rezolvarea cazurilor de cancere osoase şi acoperirea 
financiară a oncologiei ce vizează ortopedia pediatrică românească? 
2. Cum intenţionaţi să rezolvaţi problemele existente în ceea ce priveşte ritmul de decontare a endoprotezelor, 
care este încă foarte scăzut, de maximum 10 proteze pe an? 
3. Care este rata de supravieţuire a unui copil protezat actualmente în România? 
4. Cum vă implicaţi în susţinerea înfiinţării unor centre naţionale oncologice, care să vină în ajutorul copiilor 
cu cancere osoase? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Neviser Zaharcu 
 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Câmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Introducerea disciplinei „Educaţie rutieră” în şcoli 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Asociaţiile profesionale ale poliţiştilor au demarat o campanie de informare a elevilor şcolilor din ţară cu 
privire la importanţa orelor de educaţie rutieră. Această iniţiativă are drept scop învăţarea elevilor de a-şi însuşi  
corect regulile de circulaţie şi respectarea acestora. Măsura este extrem de pozitivă, în contextul în care România a 
înregistrat a doua cea mai mare rată a deceselor din cauza accidentelor rutiere din U.E., de 96 la 1 milion de locuitori, 
conform datelor furnizate de Comisia Europeană.  

Proiectul urmăreşte corecta informare a elevilor, în special a celor din ciclul gimnazial, cu privire la 
problemele care pot apărea în timpul deplasărilor în spaţiile rutiere, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor acestora 
privind respectarea regulilor de circulaţie în calitate de pieton în mediul urban. Nu în ultimul rând, strategia urmărită 
de acest program este destinată şi părinţilor, care sunt avizaţi astfel cu privire la  
importanţa lecţiilor de educaţie rutieră de la o vârstă cât mai fragedă a copiilor lor. Proiectul, denumit „Ora de 
Educaţie Rutieră”, ar putea fi extins în majoritatea şcolilor din ţară, după ce a fost implementat pentru început în 
şcolile bucureştene. 

Vă întreb cu respect, domnule ministru: 
1. În ce mod sprijină MECŞ proiectele care urmăresc dezvoltarea şi perfectarea deprinderilor necesare elevilor 
de a se adapta la condiţiile de pieton? 
2. Dacă se dovedeşte utilitatea unui asemenea demers, consideraţi oportună introducerea în programa şcolară a 
unei ore permanente de educaţie rutieră? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Neviser Zaharcu 
 

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

Memoriul doamnei Ştefana Grigore, din comuna Nufărul, judeţul Tulcea 
 

Stimată doamnă Ministru, 
 

Vă supun atenţiei memoriul adresat dvs., prin intermediul meu, de către doamna Ştefana Grigore, din 
comuna Nufărul, judeţul Tulcea. „Subsemnata Grigore Ştefana, domiciliată în comuna Nufăru judeţul Tulcea, vă 
aduc la cunoştinţă următoarele: 

Am născut 4 copii şi crescut 3 copii, înainte de anul 1990. Am spus că am născut 4 copii dar din nefericire al 
doilea copil l-am pierdut la nici 2 ani. La mult timp după pierderea copilului ne-am hotărât să mai avem un copil. Iar 
după acesta, a venit neplanificat şi următorul copil. Aşa am ajuns să am patru naşteri. 

Potrivit art. 48 ind. 2 din Legea 19/2000 actualizată şi completată, în prezent abrogată „Art. 48 ind. 2. - (1) 
Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au născut cel puţin 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 
10 ani beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare dupa cum urmeaza: 
a) cu un an - pentru 3 copii; 
b) cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii” femeile beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare.  

Începând cu anul 2011, prin aplicarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (care a 
abrogat Legea 19/2000), nu se mai acordă reducerea vârstei standard de pensionare pentru mamele care au născut şi 
crescut un anumit număr de copii. 
Prin eliminarea acestei prevederi, s-a făcut o nedreptate dar şi o discriminare. Susţin aceasta deoarece art. 48 ind.2 
din Legea 19/2000 şi-a produs efectele până la 
abrogare. Prin urmare, femeile care au născut şi crescut mai mulţi copii şi care s-au pensionat în baza actului 
normativ menţionat mai sus, au beneficiat de aceste prevederi iar după această dată, femeile pensionate în baza Legii 
nr. 263/2010 NU mai beneficiază de prevederile menţionate mai sus. 

Prin eliminarea acestei prevederi nu s-a ţinut cont de faptul că, femeile care au rămas însărcinate si au născut 
până la finele anului 1989 şi câteva luni din anul 1990 au fost obligate să nască, deoarece nu exista în acea perioadă 
nici o măsură legală de întrerupere a sarcinii sau de contracepţie. 

Un alt motiv pentru care susţin că efectele eliminării art. 48 ind. 2 a produs nedreptate şi discriminare este 
acela că nu s-a ţinut cont de faptul că, înainte de 1989 femeile nu au beneficiat de concediu pentru creşterea copilului, 
ci doar de concediul prenatal şi post natal, însumând 126 zile. De asemenea trebuie avut în vedere şi faptul că vârsta 
de pensionare a femeilor a crescut având în vedere obligaţia României de a transpune Directivele ca stat membru al 
Uniunii Europene. 

Legiuitorul sau persoana care a iniţiat această propunere nu a ţinut cont de aceste motive menţionate de 
subsemnata şi nici de prevederile O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare şi a propus eliminarea în totalitate a acestui articol.  

Ţinând cont de aceste precizări, rog a reintroduce ca iniţiativă legislativă, de completare a Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, a prevederilor art. 48 ind. 2 din Legea 19/2000, care a fost eliminat abuziv, 
astfel: 
(1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au născut până la 1 aprilie 1990 (sau au rămas 
însărcinate până la data de 1 ianuarie 1990), cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de 
reducerea vârstei standard de pensionare, după cum urmează: 
a) cu un an - pentru 3 copii; 
b) cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.” 
 Având în vedere aspectele sesizate, vă rog doamnă Ministru să formulaţi un răspuns competent către doamna 
Ştefana Grigore, mai ales că preocuparea dvs. de a îndrepta lucrurile din România este bine cunoscută. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 

 

Strategia  României în NATO şi UE- componentă esenţială a securităţii în contextul internaţional 

 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării este documentul pe care Preşedintele României, dl. Klaus Iohannis l-a 

prezentat în ziua de 22 iunie 2015 Parlamentului României, şi care evaluează mediul internaţional de securitate, 
prezintă potenţialele riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi, precum şi direcţiile de acţiune pentru asigurarea securităţii 
naţionale a ţării pe termen lung. În baza acestui document şi a Cartei Albe a Apărării, Ministerul Apărării Naţionale 
va elabora noua Strategie Militară, ultimul document de acest tip care a fost aprobat datând din anul 2000.  

România se află într-un context strategic complex, caracterizat de transformări semnificative la nivel regional 
şi global. În proximitatea României, acţiunile militare de tip convenţional şi hibrid reprezintă o provocare directă şi 
violentă la adresa fundamentelor juridice ale securităţii spaţiului european. În acest context, apartenenţa la NATO, 
alături de parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii şi de statutul de membru al Uniunii Europene, 
reprezintă coordonatele fundamentale ale politicii noastre externe şi de securitate. La 11 ani de la aderarea la NATO 
şi la 8 ani de la aderarea efectivă la Uniunea Europeană, ţara noastră trebuie să îşi consolideze ”credibilitatea 
strategică”. Credibilitatea noastră ca naţiune depinde de mai mulţi factori: continuitatea în promovarea unei strategii 
europene şi transatlantice, predictibilitatea în asumarea deciziilor de politică externă, în definirea intereselor naţionale 
şi a obiectivelor strategice ce decurg din ele, transparenţă în conceperea politicilor publice şi în planificarea 
resurselor necesare implementării lor. 

În conformitate cu prerogativele sale, Ministerul Apărării Naţionale trebuie să finalizeze procesul de 
revizuire strategică a apărării, cu rol determinant asupra planificării şi generării capabilităţilor de apărare naţionale şi 
multinaţionale. Rezolvarea restanţelor în materie acumulate în ultimii ani şi respectarea termenelor reprezintă o 
datorie politică şi o dovadă de responsabilitate şi seriozitate, elemente esenţiale pentru asigurarea credibilităţii 
strategice a României. Integrarea României  în structura nord-atlantică a fost un proces îndelungat, a cărui constantă a 
fost larga susţinere a poporului român, pentru care calitatea de membru al Alianţei NATO echivalează cu garanţia 
securităţii şi stabilităţii pe plan extern. Un rol activ al României în cadrul NATO reprezintă o condiţie esenţială 
pentru promovarea intereselor naţionale la nivel inter-aliat şi integrarea preocupărilor de securitate ale României în 
procesul decizional al Alianţei NATO. Parteneriatul pentru Pace, fundamnentat pe valori comune precum democraţia, 
drepturile şi libertăţile fundamentale, a sprijinit procesul de reformă din statele Europei Centrale şi de Est şi a 
contribuit cu succes la promovarea păcii şi securităţii în spaţiul euroatlantic. 

 Profilul României în cadrul NATO la 11 ani de la aderare este unul consolidat, de stat care îşi aduce o 
contribuţie solidă la securitatea NATO prin participările la operaţiunile aliate prin contribuţiile specializate în 
domenii de interes pentru Alianţa Nord Atlantică, prin aportul conceptual, prin implicarea la elaborarea Conceptului 
Strategic adoptat în 2010, prin găzduirea unei componenţe relevante a viitorului sistem NATO antirachetă, sau printr-
o prezenţă semnificativă a experţilor români  în cadrul Secretariatului Internaţional. România  trebuie să aibă o 
prezenţă mai activă la dezvoltarea Politicii Comune de Securitate şi Apărare a Uniunii Europene, în condiţiile în care 
va începe în curând procesul de revizuire a Strategiei de Securitate Europeană. 

România şi-a asumat întotdeauna un rol activ considerând că evoluţia NATO este definitorie pentru 
securitatea sa. România va continua să susţină consolidarea politicii de parteneriate a NATO, parteneriate constituite 
pe criteriul încrederii reciproce, parteneriate care reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale adaptării 
Alianţei Nord-Atlantice la actualul context internaţional. 

 
Deputat 

Vasile Gudu 
 

*** 
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Un pod de inimi nu poate fi rupt! 

 
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
  
Pe 5 iulie fraţii noştri din Moldova – cei care cred, cei care speră, cei care luptă pentru unirea cu România, se 

vor aduna la Chişinău, mână în mână şi inimă lângă inimă, pentru a cere concetăţenilor lor să sprijine, într-un mare 
elan naţional, ”Pactul pentru Unire, Pactul pentru Europa”. 

Este momentul ca şi noi, reprezentanţi aleşi democratic de către poporul român, să lansăm un mesaj puternic 
de sprijin pentru unioniştii moldoveni. 

Soarta naţiunilor nu stă în confluenţa fastă a constelaţiilor; nici în bunăvoinţa, atâta câtă este şi niciodată 
dezinteresată, a mai marilor acestei lumi. Ea stă, bună sau rea, în braţele, minţile şi inimile celor care alcătuiesc 
naţiunea în majestatea ei suverană – cea care îşi hotărăşte, de sine stătătoare, prezentul şi viitorul. 

O declaraţie din partea Camerelor reunite, din partea tuturor parlamentarilor indiferent de orientare politică, 
prin care ne manifestăm sprijinul moral pentru paşii făcuţi de sora noastră Moldova către integrarea în Europa Unită, 
cel mai firesc drum către Unirea cu România, este, acum mai mult decât oricând, necesară. 

Bat nori negri la porţile de răsărit ale Europei. Şi în timp de vremurile grele trebuie să fim, toţi pe fraţii 
împreună, sub acelaşi acoperiţi, în aceeaşi casă.  

Cu trei ani înainte de sărbătorirea Unirii celei Mari, ne vom arăta noi nevrednici de marii noştri înaintaşi? Eu 
sper că nu. Aşa să ne ajute Dumnezeu. 
 

Deputat 
Radu Zlati 

 
*** 

 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi 

 
Prezenta declaraţie politică se referă la un aspect deosebit de important în ceea ce priveşte viitorul 

administrării patrimoniului forestier naţional, şi anume semnalul de alarmă tras de către Preşedintele României, 
domnul Klaus Iohannis în ceea ce priveşte gestionarea pădurilor care nu au amenajament silvic. Mă refer la punctul 3 
din cererea de reexaminare trimisă către Parlamentul României, cu privire la  modificările aduse Codului Silvic. 

După cum ştim, astăzi avem un nou Cod Silvic, şi anume Legea 133 din 8 iunie 2015, care a fost votată fără 
a se ţine cont de solicitările de reexaminare ale preşedintelui Klaus Iohannis şi de amendamentele grupului 
parlamentar al PNL. 

La articolul 20, după alineatul (1) s-au  introdus două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:  
        „(11) Întocmirea de  amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietăţile de fond forestier mai mari de 10 
ha. 
         (12) Proprietarul care are încheiat  contract de  administrare sau de servicii silvice pe o perioada de minimum 10 
ani pentru fondul forestier al unei proprietăţi cu suprafaţa de maximum 10 ha,  poate recolta un volum de maximum 3 
mc/an/ha de pe această proprietate forestiera, în funcţie  de caracteristicile structurale ale arboretului.” 

Stimaţi colegi, dacă PSD consideră că prin aprobarea acestei modificări se rezolvă administrarea celor peste 
500 000 de hectare are nu au contracte de pază astăzi, din care 360 000 de hectare sunt tăiate ras, se înşeală amarnic. 
Aceste hectare reprezintă în majoritate suprafeţe forestiere predate de către ocoalele silvice comisiilor locale de fond 
funciar, pe care s-au emis titluri de proprietate, dar care nu au fost puse efectiv în posesie către proprietari nici astăzi. 

Ele scriptic au proprietari, însă faptic sunt ale nimănui. Aceste suprafeţe nu sunt delimitate pe teren pe fiecare 
proprietar. Şi atunci, structurile silvice cu cine încheie acele contracte de administrare prevăzute în lege? Cine se face 
vinovat de defrişările ilegale ale acestor suprafeţe, atâta timp cât faptic sunt ale nimănui? Dacă nu există 
amenajament silvic, cine stabileşte tipul de tăiere până la volumul de 3 mc/an/ha? Care este modalitatea de preluare 
în administrare a acestor suprafeţe de către structurile silvice, atâta timp cât nimeni nu răspunde de aşa numitele 
,,cioate” provenite din tăieri ilegale? Cine va cuantifica volumul de lemn tăiat ilegal de pe aceste suprafeţe?  

Iată domnilor colegi cum PSD-ul a înţeles populist să rezolve cele 500 000 de hectare. Prin această 
intervenţie doresc să trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte imposibilitate de a pune în aplicare prevederile art. 
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20 din noul Cod Silvic. Mai mult, consider că suprafaţa neamenajată şi ulterior neadministrată va creşte în următorii 
ani, ceea ce va duce la defrişarea ilegală a unor păduri valoroase, ale căror proprietari nu vor avea obligaţia de a 
întocmi amenajamente pe suprafeţe mai mici de 10 hectare.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ioan Cristian Chirteş 

 
*** 

 
Se încheie o nouă sesiune parlamentară în care Iaşiul şi Moldova au fost uitate 

 
 

Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
 
Vreau să mă adresez în primul rând parlamentarilor PSD din regiunea Moldovei, dar şi celor din restul ţării, 

pentru că trebuie să realizăm cu toţii că lăsarea în urmă a Moldovei va afecta toată ţara. Aş vrea să apelez la memoria 
dumneavoastră şi să vă gândiţi la două tipuri de hărţi: harta cu  promisiunile făcute de PSD pentru Iaşi şi pentru 
Moldova şi la harta investiţiilor din ultimii doi ani din aceiaşi regiune. Diferenţa este frapantă! 

Pe harta promisiunilor PSD  se află autostrăzi, Spital Regional de Urgenţă la Iaşi, centuri ocolitoare şi multe 
altele care încap cu greu pe hartă. Harta investiţiilor, în schimb, este mult mai simplă: nicio investiţie publică 
semnificativă în Moldova. Nu se lucrează  la nici o autostradă, pentru că au fost amânate după 2020. Spitalul 
Regional are doar o machetă frumoasă, dar nici măcar locaţia nu a fost stabilită, ca să nu mai vorbim de începerea 
lucrărilor. Nu se lucrează la nici un kilometru de modernizare a căilor ferate.    De la Iaşi la Bucureşti se fac 7 ore 
cu trenul, mai mult decât în perioada interbelică, dar nu există planuri de modernizare pentru această rută. De bine, de 
rău, în restul ţării se mai fac ceva lucrări de infrastructură. Chiar dacă sunt încă puţine, ele dau speranţe investitorilor 
că vor avea o infrastructură care să-i ajute să dezvolte afacerile. Tocmai lipsa infrastructurii este  cauza principală a 
lipsei de investiţii în Moldova. Doar 5% din investiţiile străine au ajuns în Moldova, iar consecinţa este că 
moldovenii au salarii cu 18% mai mici decât media naţională, iar şomajul este cu mult mai mare decât în restul ţării.  

Decalajul dintre Moldova şi restul ţării se va mări în condiţile în care guvernarea Victor Ponta a fost un 
dezastru pentru  această zonă a ţării. Toţi parlamentarii PSD trebuie să se simtă părtaşi la această stare de fapt, 
indiferent că sunt sau nu din Moldova, pentru că acest decalaj va avea consecinţe până la urmă asupra bugetului şi 
dezvoltării întregii ţări.  

Vă rog, stimaţi colegi de la  PSD, ca pe perioada vacanţei parlamentare să vă gândiţi la contribuţia pe care aţi 
avut-o în această sesiune parlamentară pe care tocmai o încheiem la dezvoltarea Moldovei şi a celor 4,2 milioane de 
locuitori ai săi. Sper ca, în acest fel, să realizaţi vina pe care o purtaţi şi să veniţi în următoarea sesiune cu iniţiative 
care să ajute cu adevărat Moldova sau măcar să sprijiniţi iniţiativele colegilor care nu uită că aceasta este prioritatea 
mandatului lor.  
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
 

Domnule Teodorovici demiteți-o urgent pe doamna Iovu, vicepreşedintele CEC, altfel îi girați afirmațiile! 
 

Domnule preşedinte de şedinţă,  
Stimaţi colegi, 

 
Declaraţia mea politică de azi este adresată Ministrului Finanţelor, domnului Eugen Teodorovici  care  a 

trecut prea uşor cu vederea declaraţiile revoltătoarea ale vicepreşedintei CEC Bank, Mirela Iovu. Din poziţia de 
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vicepreşedintă a unei bănci cu capital majoritar de stat, doamna Iovu a avut o serie de aprecieri neadecvate funcţiei pe 
care o deţine lansând un atac incalificabil  la adresa românilor care au datorii la bănci. 

Ca urmare a acestei ieşiri publice  agresive a doamnei Iovu la adresa românilor, i-am solicitat Ministrului 
Finanţelor, Eugen Teodorovici, prin intermediul unei scrisori deschise să o demită de urgenţă din funcţia de 
vicepreşedinte CEC, în caz contrar  îi giraţi afirmaţiile! 

Constat că a trecut o săptămână de la aceste declaraţii şocante, iar domnul ministru nu a avut nicio reacţie 
publică pe acest subiect. 
Îi solicit din nou, domnului Teodorovici în calitate de conducător al Ministerului de Finanţe, acţionarul majoritar al 
CEC Bank, să ia măsurile care se impun şi să o demită pe doamna  Mirela Iovu după declaraţiile delirante făcute la 
adresa românilor care au datorii la bănci. 

Statul român, pe care îl reprezintă domnul Ministru, nu îşi poate asuma, în 2015, să “regrete” că azi vorbim 
de debitori oneşti în loc să-i tăiem bucăţi ca în Roma Antică sau să-i legăm de catarg în piaţa publică, precum în Evul 
Mediu, aşa cum consideră doamna Iovu că ar fi putut fi făcut. 

Dacă credeţi, domnule ministru, că trecerea timpului şi tergiversarea luării unor măsuri ferme  vor  aşterne 
uitarea peste declaraţiile doamnei Iovu, vă înşelaţi amarnic.  
 Atitudinea şi comportamentul doamnei Iovu nu pot fi  uşor uitate  în primul rând de către clienţii băncilor şi apoi de 
către toţi cetăţenii acestei ţări, din contră  ele şubrezesc mai mult  încrederea cetăţenilor în instituţiile statului şi 
adâncesc criza de credibilitate dintre bănci şi clienţi. 

Vă amintesc că, recent,  chiar guvernatorul Isărescu aprecia că, în România, creditarea a murit nu din cauza 
crizei economice, ci din cauza relaţiei rupte între bancheri şi cetăţeni. Nu cred că păstrarea în funcţie a doamnei Iovu 
va ajuta la restabilirea acestei încrederi.  

 
Deputat 

Daniel  Cătălin Zamfir 
 

*** 
 
 
 
 
 

 Întrebări 
 

 
 
 

Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Transporturilor 
 

Domnule Ministru, 
 
 În condiţiile în care schimburile în interiorul ţării s-au intensificat, deşi nu avem o reţea coerentă de 
autostrăzi, aviaţia românească ar trebui să fie un domeniu strategic sub aspectul căilor de comunicaţii, transportul 
aerian reprezentând şi o sursă de dezvoltare a investiţiilor străine în România.  
 Unul din bunurile strategice ale economiei naţionale prezente încă în patrimoniul statului îl reprezintă 
Compania Naţională de Transport Aerian TAROM. România este una dintre ţările europene cu cea mai îndelungată 
şi prestigioasă tradiţie aviatică,  piloţii români fiind recunoscuţi pretutindeni în lume datorită profesionalismului lor. 
Însă în ciuda calităţii şi siguranţei zborurilor, TAROM a încheiat anul trecut cu pierderi care însumează cifra de 120 
de milioane de lei, cifră care se datorează politicii constant defectuoase a companiei. Astfel că din cauza contractelor 
dezavantajoase pentru combustibil, catering ori servicii administrative pe care TAROM-ul le derulează,  dar şi din 
pricina renunţării la cursele long-courier care aduceau profit companiei româneşti, cât şi din cauza unor costuri 
determinate de disproporţia dintre personalul navigant şi cel nenavigant, mult mai numeros, compania înregistrează 
constant pierderi financiare. Pentru  aducerea companiei TAROM la standardele unei companii aeriene de nivel 
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european se impune o politică de administrare transparentă care să restructureze eficient compania şi să 
debirocratizeze sistemul intern al acesteia. 
 Având în vedere faptul că aviaţia reprezintă un domeniu strategic sub aspectul căilor de comunicaţii şi al 
capacităţii unei naţiuni de a se putea dezvolta socio-economic prin propriile forţe, vă rog, domnule ministru să-mi 
comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere la situaţia mai sus prezentată, precum şi măsurile pe care le aveţi în 
vedere pentru rezolvarea acestei situaţii. 
              Solicit răspuns scris.  
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Transporturilor 
 

Lipsa de transparenţă în cheltuirea  banului public la CNADNR SA 
 

Domnule Ministru, 

 CNADNR SA ar trebui să fie o companie de interes strategic naţional cu rol deosebit de important în 
dezvoltarea reţelei de autostrăzi şi în conectarea României la rutele europene printr-o infrastructură bine dezvoltată. 
 CNADNR  SA s-a întors în subordinea Ministerului Transporturilor, în urma  OUG a Guvernului condus de 
Victor Ponta  datată 17 decembrie 2014, şi  are prevăzut conform declaraţiilor conducerii, în anul 2015 un buget de 
6,11 miliarde lei, în creştere cu 31% faţă de 2014. având pentru anul în curs un profit brut de 215,555 milioane de lei, 
alocaţiile de la buget pentru investiţii se ridică la 5,852 miliarde lei, din care 398,923 milioane de lei reprezintă 
alocaţii aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 
6.491, în creştere cu 456 de persoane faţă de 2014, iar câştigul mediu lunar pe salariat se ridică la 2.525 lei - 
determinat pe baza cheltuielilor cu salariile - şi la 2.702 lei - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.  
 CNADNR SA se finanţează prin bugetul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor organ de specialitate cu personalitate juridică în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, înfiinţat ca urmare a OUG 96/2012. 
 CNADNR SA este un nucleu de “şefi”, având în vedere că un angajat din şase are funcţie de conducere, iar 
până acum niciun ministru nu a încercat să reorganizeze această companie, care poate fi considerată un eşec 
instituţional. Din 2008 până în prezent, CNADNR SA a avut un buget cumulat de circa 13,5 miliarde de euro, bani 
suficienţi pentru construcţia a aproape 2.000 de kilometri de autostrăzi la un cost mediu de 7 milioane de 
euro/kilometru, dar România are doar 700 de kilometri de autostrăzi în prezent. Doar 420 de kilometri de autostrăzi 
au fost deschişi circulaţiei după 2008, România continând să fie şi în prezent la coada Europei la capitolul 
infrastructură rutieră. Modul în care s-au cheltuit aceste sume poate reprezenta o măsură a risipei realizate de-a lungul 
timpului, având în vedere că CNADNR SA are anual un buget de 1,5 -2 miliarde de euro, atât pentru autostrăzi, cât şi 
pentru  drumuri naţionale, dar rezultatele au întârziat să apară. La ora actuală CNADNR SA este o companie 
nerestructurată, netransparentă, fără rezultate concrete şi care nu-şi  justifică  sumele alocate şi cheltuite în fiecare an.  
 Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi ce măsuri veţi întreprinde în 
vederea transparentizării cheltuirii banilor publici de către CNADNR SA, în condiţiile în care CNADNR SA nu a 
publicat până în prezent rapoarte trimestriale sau semestriale publice, prin care să comunice care au fost proiectele 
către care sunt direcţionate sumele de bani şi nici nu este publicat oficial un plan de management pentru anul 2015.  
             Solicit răspuns scris.  
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
        

Decontarea transportului pentru donatorii de sânge 
 
Domnule Ministru, 
 

 La nivel naţional, sistemul de sănătate are o reală problemă cu asigurarea necesarului de sânge pentru 
transfuzii, numărul donatorilor fiind tot mai redus, iar cantităţile solicitate de unităţile spitaliceşti cel puţin constante. 
Cu toate acestea, există încă donatori de sânge care se prezintă periodic la centrele de transfuzii sanguine, stimulaţi în 
parte şi de modestele stimulente prevăzute de lege. Printre acestea se află şi decontarea transportului pentru cetăţenii 
care se deplasează din alte localităţi până la centrele de transfuzii. De pildă, la Centrul de transfuzii sanguine din 
Focşani, judeţul Vrancea, se deplasează donatori din toate zonele limitrofe, însă una dintre problemele majore 
semnalate de aceştia se referă la decontarea transportului, care se face la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, 
situat la peste 2 Km distanţă de centrul de transfuzii. Aşadar, deşi slăbit după donarea de sânge, donatorul trebuie să 
se deplaseze alţi km pentru a deconta transportul prilejuit de donarea de sânge. În aceste condiţii, vă rog, domnule 
Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
- de ce nu se oferă competenţă legală centrelor de transfuzii pentru a deconta donatorilor cheltuielile aferente 
transportului prilejuit de donarea de sânge? 
- intenţionaţi să stimulaţi donarea de sânge în România prin majorarea stimulentelor oferite în prezent 
donatorilor şi prin lărgirea ariei acestora? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Transporturilor 
 

Ritmul de execuţie a lucrărilor de modernizare la Aeroportul Ştefan cel Mare de la Salcea, Suceava 
 

Domnule Ministru, 
 

 Potrivit graficului de execuţie a lucrărilor la obiectivul de investiţii Modernizarea Aeroportului Internaţional 
Ştefan cel Mare de la Salcea, Suceava, recepţia lucrărilor ar fi trebuit să aibă loc cel mai târziu la finalul lunii august 
din acest an. Din păcate, ritmul de execuţie a lucrărilor ne îndreptăţesc să avem mari semne de îngrijorarea că acest 
termen nu va fi respectat. Astfel, dacă în luna mai 2015 stadiul execuţiei era de sub 61%, către finalul lunii iunie 
2015 lucrările au avansat modest, până la circa 65%. Luând în calcul acest ritm, caracteristic pentru tot anul 2015, 
putem presupune că finalizarea lucrărilor va depăşi chiar sfârşitul anului 2015, punând în pericol chiar şi finanţarea 
europeană nerambursabilă care susţine acest proiect. Având în vedere faptul că un proiect de investiţii de asemenea 
natură nu poate fi recepţionat la 80% din execuţie, ci la 100% şi în standarde de calitate impuse de siguranţa 
transporturilor aeriene, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
‐ ce măsuri intenţionaţi să implementaţi pentru ca executantul lucrărilor să crească ritmul acestora şi proiectul 
să fie finalizat cu o întârziere rezonabilă? 
‐ în condiţiile în care finanţarea este europeană şi nerambursabilă, iar ritmul execuţiei lucrărilor se menţin, care 
sunt riscurile ca oficialii europeni să refuze rambursarea cheltuielilor efectuate pentru acest obiectiv de investiţii? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

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

Măsuri pentru demiterea vicepreşedintei CEC Bank Mirela Iovu pentru declaraţiile scandaloase la adresa 
clienţilor băncilor 

 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

 Recent doamna Mirela Iovu din calitatea sa de vicepreşedintă a CEC Bank, instituţie bancară cu capital 
majoritar de stat, a  făcut o serie de declaraţii scandaloase în cadrul Summit-ului Bancar Banca Viitorului ediţia 2015. 

În cadrul acestei conferinţe  doamna Iovu a avut o serie de aprecieri neadecvate funcţiei pe care o deţine 
lansând un atac injust  la adresa românilor care au datorii la bănci. Statul român, pe care îl reprezentanţi, domnule 
Ministru, nu îşi poate asuma, în 2015, să „regrete” că azi vorbim de debitori oneşti în loc să-i tăiem bucăţi ca în 
Roma Antică sau să-i legăm de catarg în piaţa publică, precum în Evul Mediu, aşa cum consideră doamna Iovu că ar 
trebui făcut. 

În calitate de  cetăţean, dar şi de deputat, reacţionez la aceste declaraţii şi vă solicit încă odată, aşa cum am 
făcut-o prin intermediul scrisorii deschise pe care v-am adresat-o în urmă cu câteva zile,  să o demiteţi urgent pe 
doamna Iovu care  a demonstrat că nu poate ocupa o funcţie de reprezentare a statului român.  

Atitudinea şi comportamentul doamnei Iovu nu pot restabili încrederea între cetăţeni şi instituţiile statului, ci 
din contră adâncesc criza de credibilitate având grave repercusiuni şi asupra relaţiilor dintre cetăţeni şi instituţiile 
bancare. 

Având în vedere lipsa unei reacţii din partea dumneavoastră pe acest subiect, vă rog domnule Ministru să 
precizaţi care este poziţia oficială a Ministerului de Finanţe şi să specificaţi dacă luaţi în calcul demiterea doamnei 
Iovu  din funcţia pe care o deţine în cadrul conducerii CEC Bank?! 

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Daniel Zamfir 

 
*** 

 
Adresată doamnei Gabriela Szabo, ministrul Tineretului şi Sportului  
 

Clarificări privind eventuale nereguli financiare în cadrul Federaţiei Române de Judo 
 
 
 
 Stimată doamnă Ministru, 
 
 Doresc să vă supun atenţiei o serie de aspecte care mi-au fost aduse la cunoştinţă prin intermediul unui 
memoriu  în legătură cu eventualele nereguli financiare care se petrec în cadrul Federaţiei Române de Judo (FRJ). 
 Astfel, există suspiciuni în legătură cu modul în care se cheltuiesc fondurile aprobate prin contractul de 
finanţare cu MTS,   cu  destinaţia  fondurilor provenite din sponsorizări  aici fiind vorba despre o lipsă de 
transparenţă în alocarea acestor fonduri. 
  De asemenea, există semne de întrebare şi în ceea ce priveşte modul în care au fost  luate unele  decizii 
(fără consultarea tuturor celor implicaţi) referitoare la gestionarea fondurilor de care dispune FRJ , fie că ne referim 
la cele bugetare, cât şi la cele provenite din alte surse legal constituite. Un alt punct sensibil este cel referitor la 
cheltuirea unor sume nejustificat de mari pentru deplasările în străinătate şi protocol  care au adus federaţia într-o 
situaţie financiară critică. 
 Faptul că există astfel de incertitudini şi suspiciuni în rândul membrilor federaţiei de judo afectează 
imaginea acestei structuri, lucru care nu face cinste sportului românesc al cărui reprezentant de seamă sunteţi, înainte 
de a fi ministru. 
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 Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog, doamnă ministru, să precizaţi care este mecanismul legal de 
control de care dispuneţi pentru a verifica eventualele nereguli financiare în cadrul unei federaţii naţionale sportive, 
iar în cazul Federaţiei Române de Judo  cum veţi actiona pentru a identifica şi sancţiona posibilele nereguli în 
gestionarea fondurilor de care dispune această federaţie?  Există posibilitatea efectuării unui control de către Corpul 
de Control al Ministerului şi de către Curtea de Conturi pentru a avea o radiografie exactă şi completă a modului în 
care sunt cheltuite fondurile FRJ? Vă semnalez toate aceste aspecte având în vedere faptul  că ministerul pe care îl 
conduceţi are atribuţii  în  clarificarea situaţiei prezentate. 
 Mulţumindu-vă pentru implicarea în lămurirea aspectelor semnalate în această întrebare, menţionez că 
aştept răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Bogdan Ţîmpău 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Modul de repartizare a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale 
 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
 

La nivelul judeţului Hunedoara există mai multe unităţi administrativ-teritoriale care se găsesc în 
imposibilitatea de a-şi mai desfăşura  activitatea şi de a derula proiecte de investiţii de interes local din cauza modului 
arbitrar în care sunt repartizate sumele defalcate din TVA şi sumele pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 
18,5%  din impozitul pe venit, fonduri vitale  pentru susţinerea activităţii lor. Vă exemplific doar câteva dintre ele 
care înregistrează diferenţe negative în repartizarea acestor sume . Astfel,  la �oimuş deficitul 2015 faţă de 2014 este 
de 700.000  lei , la Baru este de 212 830 lei, la Râu de Mori este de 1.100.000 lei,  la Criscior 1.400.000 lei,  la Pui 
deficitul este de 1.300.000 lei, la Beriu  este de 800.000 lei, la Certeju de Sus  de 1 500 000 lei,  iar la Bretea Română 
de 500 000 lei. 

După cum se poate observa în toate aceste cazuri,  diferenţele 2015 versus 2014  sunt mari, iar sumele 
repartizate nu ţin cont de nevoile reale ale comunităţii respective, ele fiind  insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor 
curente, făra a mai vrobi despre susţinerea şi cofinanţarea proiectelor europene aflate în derulare sau pe cale a fi 
contractate.   
Unul dintre obiectivele fixate de actualul Guvern este acela de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene 
din viitorul exerciţiu fionanciar european 2014-2020, pe care ne pregătim să-l abordăm. 

În condiţiile în care, adminstraţiile publice locale nu sunt susţinute prin alocări bugetare corecte şi în acord cu 
nevoile lor,  riscăm să ratăm din nou ţintele fixate şi, mai grav, condamnăm la subdezvoltare comunităţi întregi. 

Având în vedere faptul că în luna iulie a fost anunţată prima rectificare bugetară din acest an şi având în 
vedere angajamentul luat de către Secretarul de Stat Attila Gyorgy, in numele Ministerului de Finanţe, la sfârşitul 
lunii aprilie în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Geoagiu Băi, jud. Hunedoara cu reprezentanţii administraţiei locale 
şi judeţene  în sensul de a fi găsită o soluţie pentru completarea bugetelor acestor UAT-uri cu dificultăţi, vă rog, 
domnule ministru, să precizaţi care este vziunea dumneavoastră în legătură cu modul de repartizare a acestor fonduri 
către UAT-uri şi ce se va întâmpla cu toate aceste localităţi care se văd în imposibilitatea de a-şi mai stabili strategii 
de dezvoltare ? Aţi realizat  o analiză a situaţiei la nivelul fiecărui UAT referitoare la nevoile de finanţare şi vă rog, 
totodată,  să precizaţi dacă la rectificarea bugetară din iulie aceste autorităţi locale vor primi fondurile necesare, în 
acord cu nevoile lor de dezvoltare ? 

De asemenea, vă anexez şi ultima adresă transmisă în atenţia dumneavoastră de către Primăria Peştişu Mic, 
jud. Hunedoara, aflată într-o situaţie critică din cauza lipsei fondurilor, cu rugămintea să precizaţi ce măsuri veţi lua 
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pentru alocarea sumelor necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime, fie la rectificarea bugetară, fie  prin alte 
instrumente? 

Solicit răspunsul în scris. 
Deputat 

Bogdan Ţîmpău 
 

*** 
 
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 
Efectuarea plăţilor pentru două proiecte finanţate prin FEADR derulate de către primăria Romos din judeţul 

Hunedoara 
 

Stimată doamnă Ministru, 
 

 La nivelul comunei Romos din jud. Hunedoara se află în derulare două proiecte finanţate prin FEADR - 
Centru de informare şi promovare turistică măsura 313 şi Modernizare  străzi sat Vaidei  măsura 413-322. 

Pentru aceste două proiecte, de mai bine de trei luni, nu au fost  decontate sumele aferente lucrărilor  
executate în sumă de 16.720, 96 lei pentru primul proiect şi 337.053, 54 lei pentru cel de-al doilea. 

Neîncasarea acestor sume conduce la o situaţie de blocaj şi afectează finalizarea în termen a acestor proiecte 
de dezvoltare locală. 

 Menţionez totodată, că primăria Romos în lipsa efectuării urgente a acestor plăţi  acumulează penalităţi la 
creditele accesate pentru finanţarea acestor proiecte. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă solicit doamnă ministru să  dispuneţi efectuarea urgentă a  plăţilor 
restante  aferente celor două proiecte şi să-mi comunicaţi care este  termenul ferm şi cert în care vor fi  decontate 
aceste sume autorităţii locale Romos? 
Solicit răspunsul în scris. 

Deputat 
Bogdan Ţîmpău 

 
*** 

 
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Transporturilor 
 

Racordarea linie uzinale a Uzinei Mecanice Orăştie la linia de mare viteză de cale ferată tronsonul Coşlari – 
Simeria, lotul Vinţul de Jos – Simeria 

 
Uzina Mecanică Orăştie, obiectiv economic important din judeţul Hunedoara, a sesizat în mai multe rânduri 

prin adrese oficiale transmise inclusiv Sucursalei Regională CF Timişoara Divizia Tehnică – Serviciul Investiţii, 
Reparaţii Capitale  faptul că  în momentul de faţă, conform proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Braşov – 
Simeria, nu este prevazută joncţiunea liniei uzinale în staţia Orăştie. 
  Prin această omisiune este compromisă activitatea acestui agent economic care  în lipsa acestei racordări îşi 
vede ameninţată activitatea şi parteneriatele economice. 
 Precizez faptul că societatea nu şi-a dat niciodată acordul pentru renunţarea la acestă joncţiune, fapt dovedit 
şi prin menţinerea contractului de conservare a liniei şi a joncţiunei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, solicit luarea măsurilor care se impun pentru a remedia de urgenţă 
situaţia semnalată.  

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Bogdan Ţîmpău 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
Posibilitatea ca cetaţeni ai  Republicii Moldova, veterani ai celui de-al doilea război mondial să beneficieze de 

compensaţii băneşti din partea Guvernului  Român 
 
 

Stimată doamnă Ministru, 
 

 În dorinţa de a cinsti lupta eroilor noştri din cel de-al doilea război mondial, doresc să-mi 
comunicaţi care sunt modalităţile prin care cetăţenii Republicii Moldova, veterani ai Armatei Române,  din  cel de-
al doilea război mondial, ar putea beneficia de acelaşi tratament ca şi veteranii de război din ţara noastră.   
  Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Posibilitatea ca cetaţenii Republicii Moldova să beneficieze de tratament în unităţile sanitare din România 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

 Doresc să îmi  comunicaţi care sunt modalităţile prin care cetăţenii Republicii Moldova, indiferent dacă deţin 
sau nu cetăţenia română, pot beneficia de tratament în unităţile sanitare din ţara noastră. Aş dori să ştiu dacă în 
prezent există vreo categorie de cetăţeni moldoveni care beneficiază de servicii medicale în ţara noastră şi care este 
modalitatea prin care acestea sunt decontate.   De asemenea aş dori să cunosc cât ar fi contribuţia minimă la CNAS  
pentru un cetăţean din Republica Moldova ,pentru a beneficia de servicii medicale în România. 
Solicit răspuns în scris                                                    
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 
 Declaraţii politice 

 
 

25 iunie, Ziua Naţională a Croaţiei 
  

Stimaţi colegi, 
 

 Vin în faţa dumneavoastră, ca de fiecare dată în acestă perioadă a anului, pentru a vă aminti că data de 25 
iunie este o dată extrem de importantă pentru Republica Croaţia, dată la care acestă ţară sărbătoreşte adoptarea 
declaraţiei de Suveranitate şi Independenţă. 
 Iată că anul acesta marcăm 24 de ani de când poporul croat şi-a luat soarta în propriile mâini. Decizia a fost 
luată într-o perioadă istorică tulbure, în urma unui referendum validat de Parlament la care 95% dintre alegatori au 
votat pentru independenţă. 
 Ziua Naţională a Republici Croaţia înseamnă anul acesta a 24-a aniversare a acestei ţări ca stat independent, 
liber şi democratic. 
 Croaţii au marcat frumos în acestă perioadă a anului şi o altă reuşită a ţării, în data de 1 iulie împlinindu-se 
doi ani de când au finalizat procesul dificil de negocieri cu UE, devenind cel de-al 28-lea stat membru. 
 Stimaţi colegi, trebuie subliniat faptul că între România şi Croaţia există multe asemănări,  ambele ţări 
împărtăşind în trecut greutăţile comunismului şi tranziţia dificilă care a urmat. 
 În calitate de reprezentant al minorităţii croate şi deputat ales din partea Uniunii Croaţilor în Parlamentul 
României, doresc pe acestă cale să mulţumesc autorităţilor române pentru sprijinul pe care l-au acordat de-a lungul 
timpului, astfel încât cultura, tradiţiile şi valorile noastre să poată fi menţinute vii de-a lungul timpului. 
 Sunt fericit să pot spune că relaţia dintre România şi Croaţia este una specială, bazată pe respect reciproc şi 
pe valori comune, fapt care va contribui cu siguranţă la o adâncire a cooperării noastre în cadrul Uniunii, ca parteneri 
de încredere şi prieteni, lucru dovedit şi de rezultatele vizitei oficiale în Republica Croaţia, la care am luat parte 
alături de Preşedintele României, Ex. Sa dl. Klaus Werner Iohannis, în perioada 15 - 16 iunie a.c. 
 Folosesc această ocazie pentru a transmite un mesaj de felicitare şi a-i saluta pe toţi etnicii croaţi din 
România, cetăţeni români aparţinând minorităţii naţionale a Croaţiei, ca şi pe toţi croaţii din Croaţia şi din întreaga 
lume, atât cu ocazia Zilei Naţionale a Croaţiei, cât şi cu sărbătorirea a doi ani de la finalizarea procesului de negocieri 
cu Uniunea Europeană. 
 Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Giureci-Slobodan Ghera 
 

*** 
 

Congresul Mondial al Rutenilor 
 
 
 Domnule preşedinte, 
 Doamnelor şi domnilor, 

 
 În perioada 18-21 iunie 2015 s-a desfăşurat la Deva cea de-a XIII-a reuniune a Congresului Mondial al 
Rutenilor şi cel de-al VII-lea Forum Mondial al Tineretului Rutean. Au participat delegaţi - 10 delegaţi adulţi şi 5 
delegaţi la tineret - ale organizaţiilor rutene din Cehia, Croaţia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Statele Unite ale 
Americii/Canada, Ucraina şi Ungaria. Lucrările au determinat un dialog fructuos pentru continuarea şi dezvoltarea 
colaborării rutenilor de pretutindeni în vederea afirmării identităţii rutene prin limbă, tradiţii, istorie şi cultură. 
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 Deschiderea lucrărilor a marcat mesajele autorităţilor centrale şi locale din ţara noastră: Preşedintele 
României, domnul Klaus Iohannis, Guvernul României, prim-ministrul Victor Ponta, Camera Deputaţilor, 
preşedintele Valeriu Zgonea, Grupul Parlamentar al UDMR, preşedinte Kelemen Hunor şi Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, vicepreşedinte Dragoş Zisopol, Prefectura Judeţului Hunedoara, Primăria şi Consiliul Local 
al Municipiului Deva. 
 A fost ales noul Consiliu Mondial al Rutenilor format din câte un reprezentant al organizaţiilor rutene din 
ţările mai sus menţionate la care se adaugă reprezentantul tineretului. Noul preşedinte este dr. Stepan Lavinec, rutean 
din Ungaria. Vicepreşedinţi: Iulius Firczak, rutean din România şi Milo Sajtos, rutean din Croaţia. Ivan Petreţchi, 
rutean din România este preşedintele Comisiei de Revizie a Consiliului Mondial al Rutenilor. În comisiile de 
specialitate au fost aleşi Cristina Bodnariuc, preşedinte al Comisiei de Învăţământ şi Maria Saghin, preşedinte al 
Comisiei de Cultură, ambele rutence din România. Svetlana Petreţchi, ruteancă din România, a fost aleasă preşedinte 
al Consiliului Mondial al Tineretului Rutean. 
 În foaierul Teatrului de Artă din Deva am vernisat Expoziţia de fotografii UCRR 15 ani de activitate 2000-
2015. 
 Ansambluri folclorice rutene din Dărmăneşti-Suceava, Peregu Mare-Arad şi Bistra-Maramureş dar şi din 
Croaţia, Slovacia şi Ucraina au prezentat un frumos spectacol cu cântece şi dansuri populare rutene. O menţiune 
specială pentru ansamblul folcloric al Colegiului Naţional Decebal din Deva, care a prezentat cântece şi dansuri 
populare româneşti iar la final a intonat Cânt ruteneşte, Imnul Rutenilor din România. Sincere mulţumiri colectivului 
Teatrului de Artă Deva, pentru tot sprijinul acordat. 
 Noi, reprezentanţii Uniunii Culturale a Rutenilor din România mulţumim celor care ne-au sprijinit în 
organizarea acestei manifestări cu o menţiune specială pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara şi Colegiul 
Naţional Sabin Drăgoi Deva. 
 Vă mulţumesc! 

 
 

Deputat 
Gheorghe Firczak 

 
 

 


