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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  25 aprilie 

 
Dezbaterile politice de la Camera Deputaţilor, de luni, 25 aprilie, din cadrul „Orei Guvernului” au avut ca temă 

„Accesibilitatea pacientului cu cancer la diagnostic şi  tratament în România”. Detalii asupra temei în dezbatere a 
oferit deputatul Corneliu Florin Buicu (Grupul parlamentar al PSD). 

La dezbateri, solicitate de Grupul parlamentar al PSD, au participat deputaţii: Lucreţia Roşca (Grupul 
parlamentar al PSD) şi Nicolae Mircovici (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale). 

Punctul de vedere al Guvernului a fost prezentat de Patriciu Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii. 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a anunţat că deputatul Vlad Marcoci a părăsit Grupul 

parlamentar al PSD, urmând să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PNL. 
 
 

*** 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi,  26 aprilie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, marți, 26 aprilie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(PL-x 620/2015) - lege ordinară . 

2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art.3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.889 din 16 decembrie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 17 februarie 2016 (PLx 713/2015/2016) -
 lege organică. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea 
art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2016) - lege organică. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 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 (PL-x 56/2016) -lege 
ordinară. 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind 
schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016) - lege 
ordinară. 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (Pl-x 47/2016) - lege organică. 

7. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă (Pl-x 746/2015) - lege ordinară. 

8. Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 
(PL-x 765/2015) -lege ordinară. 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice (PL-x 764/2015) - lege ordinară. 
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10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr.109/2011 privind guvernanta 
corporativa a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012) – lege ordinara. 

11.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 (Pl-x 35/2016) 
- lege organică. 

12.  Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române (PL-x 72/2016) - lege organică. 

13.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PL-x 6/2016) - lege ordinară. 

14.  Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015) - lege ordinară. 

15.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice (Pl-x 707/2015) - lege ordinară. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a 

calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (Pl-x 709/2015) - lege ordinară, a fost retrimisă la comisia de specialitate 
în vederea redactării unui raport suplimentar. 

Deputatul Marin Anton a anunțat, în ședința plenară de marți că și-a dat demisia din Grupul parlamentar al 
UNPR și va activa în Grupul parlamentar al PNL. 

Sesiunea de vot final a fost amânată pentru săptămâna viitoare, din lipsă de cvorum. 
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 B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2016 
(Situaţia cuprinde datele la 28 aprilie 2016) 

                       

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1020  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 220

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 177

218

– votate  189

             din care: - înaintate la Senat      33 

                            - în procedura de promulgare 28 

                            - promulgate* 49 

                            - respinse definitiv 79 

– la vot final 29

2) Se află în proces legislativ 824

a) pe ordinea de zi 229

b) la comisii  553

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 31

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

11

3) Desesizări 4

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 28

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 28

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

 
 
 

     Cele 189 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           49 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    24  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     14  proiecte de legi  
                        140 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 70 legi, dintre care 49 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2016 
( situaţie la data de 28 aprilie 2016 ) 

 
 

 
 

În şedinţa din data de 10 februarie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 120 de proiecte de 
legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 90 au fost transmise Parlamentului, dintre care  90 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

 
12 
 

0 

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

2
0
0

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

3
1
1
5

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

78 0 

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

23
36
0

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

1
2
3

13

Total  0  61
  

29

Total general: 90 0 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2016 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2288  aapprriilliiee   22001166))  
 

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 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 31.03.2016 
(9/Rc/ 2016) 

2 

 
PLx 

563/2015 
 

L 
351/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2014. (poz. I-c-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 31.03.2016 
(10/Rc/ 2016) 

3 

PLx 
665/2015 

 
L 

398/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. (poz. I-b-12) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul stabilirii termenelor pentru care poate 
fi dispusă măsura arestului la domiciliu pe durata 
procedurii în camera preliminară sau judecării în primă 
instanţă, precum şi durata maximă a acestei măsuri. 

S - Adoptat pe 
13.10.2015 
CD - OZ Plen   
JUR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 07.04.2016 
(177/R/ 2016) 



 
2

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
715/2015 

 
L 

536/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020. (poz. I-b-55) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare stabilirea cadrului general de gestionare 
financiară a Fondurilor Europene Structurale şi de 
Investiţii pentru perioada de programare 2014-2010. 

S  - Adoptat pe 
19.10.2015 
CD -  OZ Plen   
BUG 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 07.04.2016 
(745/Rs/ 2016) 

5 

PLx 
740/2015 

 
L 

520/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare. (poz. I-b-30) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative din mai multe domenii de activitate. 

S  - Adoptat pe 
26.10.2015 
CD -  OZ Plen   
BUG 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 08.04.2016 
(182/Rs/ 2016) 

6 

PLx 
746/2015 

 
L 

438/2015 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi 
consultanţă agricolă. (poz. I-b-45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, 
agrochimie şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin 
preluarea activităţii Direcţiilor pentru agricultură judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru studii 
pedologice şi agrochimie, patrimoniului şi personalului 
Caselor Agronomului, care se defiinţează. 

S  - Respins pe 
21.10.2015 
CD -  OZ Plen  
AGRI  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 12.04.2016 
(37/Rs/ 2016) 

7 

PLx 
646/2015 

 
L 

365/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.  
(poz. I-b-53) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor europene  nerambursabile. 

S  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  OZ Plen   
BUG şi MED 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 12.04.2016 
(188/R/ 2016) 



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
17/2016 

 
L 

627/2015 

Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale.  
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea achiziţiilor sectoriale în România, 
intervenţiile legislative fiind argumentate în Expunerea de 
motive prin asigurarea „transpunerii prevederilor 
obligatorii ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din  26 februarie 2014 privind 
achiziţiile efectuate de entităţile care îşi  desfăşoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr.L94/243 din 28 martie 2014.” 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - OZ Plen   
IND şi JUR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
amendamente 
respinse depus 
pe 18.04.2016 
(205/R/ 2016) 

9 

PLx 
18/2016 

 
L 

628/2015 

Proiect de Lege privind achiziţiile publice.  
(poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal privind achiziţiile publice din 
România, urmărind transpunerea parţială a Directivei 
2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare 
a Directivei 2004/18/CE. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - OZ Plen   
IND şi JUR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 18.04.2016 
(206/R/ 2016) 

10 

PLx 
19/2016 

 
L 

629/2015 
 

Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concediune şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. (poz. I-b-3)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unui sistem de remedii şi căi de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de achiziţie sectorială şi a contractelor de 
concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestatţiilor, în 
vederea transpunerii prevederilor Directivei 89/665/CEE a 
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de 
atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a 
contractelor publice de lucrări, precum şi ale Directivei 
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind 
coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice 
ale entităţilor care desfoşoară activităţi în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - OZ Plen   
IND şi JUR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
amendamente 
respinse depus 
pe 18.04.2016 
(207/R/ 2016) 



 
4

Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
20/2016 

 
L 

630/2015 

Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire 
a contractelor de concesiune de lucrări şi contractelor de 
concesiune  de servicii de către autorităţile contractante şi 
entităţile contractante, urmărind transpunerea parţială a 
Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, pe coordonatele necesităţii 
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile 
reglementări europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care 
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S - Adoptat pe 
09.02.2016 

CD - OZ Plen   
IND şi JUR 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
amendamente 
respinse depus 
pe 18.04.2016 
(208/R/ 2016) 

12 

PLx 
83/2016 

 
L 

20/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2015 pentru 
completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, în vederea stabilirii , pentru 
angajatori, a unui termen limită de 3 ani necesar pentru 
normalizarea condiţiilor de muncă. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2016 
CD - OZ Plen   
MUN  
 

Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
Senat depus pe 
18.04.2016 
(211/R/ 2016) 

13 

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-14) 
- Caracter: ordinar 
- 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 - OZ Plen  
ECON şi JUR 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
amendamente 
respinse depus 
pe 25.04.2016 
(570/Rs/ 2016) 

14 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-b-42) 
- 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 - OZ Plen  
IND şi JUR 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
amendamente 
respinse depus 
pe 26.04.2016 
(230/R/ 2016) 



 
5

Nr. 
crt 

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

15 PLx 
156/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei 
care îi revine României în calitate de stat parte la 
Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la Naw 
York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New 
York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin 
Legea nr.32/2014.  (poz. II-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine României în 
calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, 
adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de România 
la New York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin 
Legea nr.32/2014. Fondurile necesare pentru plata 
contribuţiei vor fi asigurate din sumele alocate cu această 
destinaţie de la bugetul de stat, în bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe. 

CD - OZ Plen  
APAR 
S  -  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 27.04.2016 
(231/R/ 2016) 

16 
PLx  

138/2016 
 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind cooperarea economică între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 
2013. (poz. II-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului privind cooperarea economică între 
Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013. 
Acordul conţine prevederi compatibile cu legislaţia 
europeană şi introduce o clauză potrivit căreia prevederile 
acestuia nu afectează obligaţiile României ce decurg din 
statutul de membru al Uniunii Europene. În baza 
Acordului, cele două părţi vor depune toate eforturile 
pentru dezvoltarea şi consolidarea cooperării economice, 
în special în domeniile resurselor naturale, agriculturii, 
silviculturii şi gospodăririi apelor, industriei miniere, 
metalurgiei, industriei chimice, industriei farmaceutice, 
întreprinderilor mici şi mijlocii, etc. 

CD - OZ Plen  
ECON  
S -  
 
 

Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
iniţiator depus 
pe 27.04.2016 
(243/R/ 2016) 

17 

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-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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



 
6

Nr. 
crt 

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

18 

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-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

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

19 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

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

Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei 
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG S  
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 09.12.2015 
(25/Rc/ 2015) 

20 

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-2) 
- Caracter: ordinar 
- 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  

21 

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-3) 
- Caracter: ordinar 
- 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 



 
7

Nr. 
crt 

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

22 

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-4) 
- Caracter: ordinar 
- 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 

23 

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-5) 
- Caracter: ordinar 
- 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 

24 

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-6) 
- 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 

25 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-7) 
- 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 



 
8

Nr. 
crt 

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

26 

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-16) 
- 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 

27 

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-49) 
- 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 

28 

PLx 
452/2015 

 
L 

234/2015 
 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.  
(poz. I-b-47) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.3 alin(1) lit.c din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule destinate a fi utilizate de către unităţile 
sistemului administraţiei penitenciare. 

S  - Adoptat pe 
08.06.2015 
CD -  BUG şi 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
23.06.2015 

29 

PLx 
630/2015 

 
L 

392/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.37/2014, în vederea armonizării legislatţiei 
naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, pentru evitarea declanşării unei posibile acţiuni 
în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru  
ce-i revin României în cadrul procesului de post-aderare. 

S  - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  BUG şi 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
20.10.2015 



 
9

Nr. 
crt 

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

30 

PLx 
82/2016 

 
L 

665/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Introducerea unor măsuri cu privire la salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
precum şi a unor măsuri cu caracter fiscal şi bugetar. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2016 
CD - BUG, 
MUN şi APAR  
pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
07.04.2016 

31 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului. (poz. I-b-39) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unui număr de 
cinci acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete 
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999 
privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de 
consum şi garanţii conexe. 

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
12.03.2009 
 

32 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-36) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

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

 
 

 
TDR: 
02.04.2013 
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Nr. 
crt 

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

33 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 

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

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

S  - Adoptat pe 
22.10.2013 
CD  - Retrimisă 
pe data de 
03.02.2016  
IND, AGRI  şi 
MED 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.02.2016 
 

34 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-23) 
- 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 
 

35 

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-17) 
- 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 
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Nr. 
crt 

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

36 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006.2004 şi a Directivei 2009/22/CE. 

S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND şi  
JUR   
pt.raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

37 

PLx 
184/2016 

 
L 

152/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică. 
(poz. II-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind 
eficienţa energetică, în scopul transpunerii complete a 
Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa 
energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 
2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 
2006/32/CE. Astfel, proiectul de act normativ introduce 
prevederi necesare clarificării modului în care 
organismele publice sunt încurajate să achiziţioneze doar 
produse, servicii, lucrări sau clădiri cu preformanţe înalte 
de eficienţă energetică. 

S - Adoptat pe 
11.04.2016 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
05.05.2016 
 

38 

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-29) 
- Caracter: ordinar 
- 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 materie002E 

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

 
TDR: 
17.04.2014 

39 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-b-25) 
- 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 - Retrimis  pe 
09.03.2016  
AGRI şi ADMIN
pt. raport 
suplimentar 

 
TDR: 
16.03.2016 

40 

 
PLx 

211/2015 
 

L 
628/2014 

 
 

Proiect de Lege privind completarea art.39 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea creării cadrului 
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor 
sportive avizate de federaţiile naţionale de resort. 
 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD - AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
26.03.2015 
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41 

 
PLx 

717/2015 
 

L 
405/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere. (poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea atribuţiilor, 
activităţii, a posturilor şi a personalului de la 
Comisariatele de Regim Silvic şi Cinegetic, care se 
desfiinţează în scopul îmbunătăţirii activităţii de 
monitorizare, implementare şi control în domeniul 
silviculturii. 

S  - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD - Retrimis pe 
29.03.2016 
AGRI şi MUN 
pt. raport 
suplimentar 
  

TDR: 
07.04.2016 
 

42 

 
PLx 

832/2015 
 

L 
570/2015 

 

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea creării cadrului 
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor 
sportive avizate de federaţiile naţionale de resort. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
CD - AGRI şi 
MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
26.03.2015 
 

43 

PLx 
142/2016 

 
L 

51/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de aplicare a acesteia.(poz. I-a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea creării cadrului legal pentru a permite 
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, 
constituite în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările ulterioare, să devină membri 
cooperatori ai unei cooperative agricole, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. 

S  - AGRI   
pt.raport 
CD - AGRI  
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
28.04.2016 
 

44 

PLx 
318/2014 

 
L 

313/2014 

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

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

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

 
TDR: 
04.09.2014 
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45 

PLx 
59/2016 

 
L 

14/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor, republicată. 

S  - Adoptat pe 
02.03.2016 
CD - ADMIN şi 
JUR 
pt. raport comun 

 
 
TDR: 
31.03.2016 

46 

PLx 
144/2016 

 
L 

13/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de arhitect. (poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărindu-se completarea transpunerii parţiale în 
legislaţia internă privind profesia de arhitect a Directivei 
2005/36/CE, modificată prin Directiva 2013/55/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al 
pieţei interne (“Regulamentul IMI”). 

S  - Adoptată pe 
04.04.2016 
CD - ADMIN  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
28.04.2016 

47 

PLx 
206/2016 

 
L 

180/2016 

Proiect de Lege privind regimul infrastructurii 
fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice. (poz. II-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie la 
facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice 
şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii 
acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze 
exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi să 
remedieze ineficienţele care afectează procesul de 
extindere a reţelelor de comunicaţii electronice, în vederea 
asigurării unui cadru economic sustenabil. 

S  - Adoptat pe 
19.04.2016 
CD - ADMIN, 
JUR şi 
INFOCOM 
pt. raport comun 

 
 
TDR: 
17.05.2016 
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48 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

49 

PLx 
825/2015 

 
L 

169/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea transpunerii unor 
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului. (poz. I-b-26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, 
a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind 
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „ La 
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis 
României o solicitare de informaţii cu privire la 
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia 
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU 
Pilot 5642/13/JUST). 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  MED şi 
JUR 
pt. raport comun 

 
TDR: 
10.12.2015 

50 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
CD  -  MUN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 

51 

PLx 
102/2016 

 
L 

150/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. 
(poz. II-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea respectării Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015, prin care 
au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 26 alin. 
(3). 

S  - Adoptat pe 
21.03.2016 
CD - MUN şi 
APAR 
pt. raport comun 

 
 
TDR: 
14.04.2016 
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52 

 
 
 
 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 
 

 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi 
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare 
„Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, 
în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului 
Naţionale de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie 
şi Imunologie „Cantacuzino”, care se desfiinţează. 

S - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  SĂN  şi 
INV 
pt. raport comun 

TDR: 
15.10.2015 

53 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-35) 
- 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul derulării proceselor  de evaluare în 
vederea certificării şi după data de  31 decembrie 2015. 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  INV 
pt. raport  

TDR: 
17.12.2015 

54 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare, taxele judiciare de timbru, în Nota de 
fundamentare arătându-se că modificările cadrului legal 
de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului 
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor instituţii 
adoptate prin Codul civil impune revizuirea urgentă a 
legislaţiei în materia taxelor judiciare de timbru, care 
trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului 
civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru 
asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, 
pregatirea personalului din sistemul justiţiei  etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
05.11.2013 

55 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  
(poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
24.02.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
17.03.2014 
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56 

PLx 
142/2014 

 
L 

20/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile 
necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare 
din penitenciare, din centrele de reeducare şi din 
centrele de reţinere şi arestare preventive, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei 
functionari a instanţelor pe durata desfăşurării 
activităţii acestor comisii. (poz. I-b-11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unei proceduri speciale, cu caracter urgent şi 
derogatoriu de la dreptul comun, aplicabilă persoanelor 
aflate în executarea unor pedepse privative de libertate şi 
faţă de care s-ar putea impune, ca urmare a aplicării legii 
penale mai favorabile, fie modificarea pedepselor stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie punerea în 
libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noii legi. 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.04.2014 

57 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- 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 - Respinsă pe 
03.06.2014 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
04.09.2014 

58 

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-8) 
- Caracter: organic 
- 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 

59 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală. (poz. I-b-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
11.05.2015 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
03.06.2015 
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60 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-b-32) 
- 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 a 
Legii 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 I, ca măsură 
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea 
normelor juridice. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 

61 

PLx 
185/2016 

 
L 

179/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii 
a cetăţenilor români în străinătate.  (poz. II-34)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.248/2005, în sensul, 
printre altele, a înlesnirii condiţiilor de călătorie în 
străinătate a cetăţeanului român minor prin eliminarea 
supralegalizării sau apostilării unor documente eliberate 
de autorităţi străine, exprimarea unui singur acord al 
părinţilor pentru mai multe călătorii şi pe o perioadă de 3 
ani, fără menţionarea destinaţiilor, a scopului deplasării şi 
a rutei, exceptarea pentru minorii români care au 
domiciliul sau reşedinţa în statul de destinaţie, de la 
prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor. 

S  - Adoptat pe 
11.04.2016 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
TDR:  
05.05.2016 
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                                    IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
9/2013 

 
L 

55/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea 
unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013. (poz. I-a-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/201, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi luarea unor măsuri pentru punerea în executare a 
titlurilor executorii devenite exigibile în perioada 1 
ianuarie 2013 – 31 decmbrie 2013 privind acordarea 
unor drepturi salariale personalului din sectorul 
bugetar. 

CD -  Adoptat pe 
05.03.2013 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
21.05.2013 

2 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-a-12) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
24.03.2015 

3 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Proiect de Lege privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică.(poz. I-a-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

CD - Adoptat pe 
09.12.2015 
S  - Retrimis pe 
29.02.2016  
la EC,  JUR şi BUG 
pt. raport suplimentar 
 

TDR: 
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Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
644/2015 

 
L 

541/2015 
 

Lege pentru ratificarea Acordului privind 
asistenţa financiară rambursabilă între România 
şi Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 
octombrie 2015. (poz. I-b-41) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului de 
împrumut privind asistenţa financiară rambursabila 
între România şi Republica Moldova în valoare de 
maxim 150 milioane de euro, semnat la Chişinău, la 7 
octombrie 2015. 

CD - Adoptată  pe 
30.03.2016 
S  - Adoptată pe 
25.04.2016 

 
La SG din data 
de 26.04.2016 

5 

PLx 
810/2015 

 
L 

367/2015 

Lege privind supravegherea macroprudenţială a 
sistemului financiar naţional. (poz. I-b-5) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  
înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea 
Macroprudenţială, structură inter-instituţională, fără 
personalitate juridică, între Banca Naţională a 
României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi 
Guvern, cu rol în a asigura coordonarea supravegherii  
macroprudenţiale la nivel naţional şi menţinerea 
stabilităţii financiare. 

S  - BUG 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
26.04.2016 

6 

PLx 
728/2015 

 
L 

383/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) 
lit.e) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, 
precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale. (poz. I-b-51) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea art.37 alin (3) lit.e), din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011, precum şi abrogarea art.11 alin.( 
5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări  
prin Legea nr.515/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea creării cadrului juridic necesar 
extinderii, pentru toţi operatorii economici cu scop 
lucrativ, a dreptului de a fi recunoscuţi ca furnizori de 
servicii sociale, cu execpţia anumitor servicii cum ar fi: 
servicii de prevenire a separării copilului de familie, 
centre de primire în regim de urgenţă a victimelor 
violenţei în familie, servicii sociale destinate agresorilor, 
centre  pentru servcii de informare şi sensibilizare a 
populaţiei, şi altele asemenea. 

S - Adoptată pe 
20.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 
 

La promulgare 
din data de 
16.04.2016 

7 

PLx 
887/2015 

 
L 

584/2015 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri 
pentru realizarea de investiţii la operatorii 
economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

S  - Adoptată pe 
14.12.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
  

La promulgare 
din data de 
13.04.2016 
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Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
70/2016 

 
L 

19/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2015 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat 
şi a aparatelor consumatoare de combustibil.  
(poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în 
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
08.03.2016 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

La promulgare 
din data de 
13.04.2016 

9 

 
PLx 

202/2015 
 

L 
664/2014 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea 
creării cadrului normativ necesar pentru acordarea de 
despăgubiri fermierilor ale căror culturi agricole sunt 
distruse de fauna cinegetică. 

S  - Respins pe 
06.03.2015 
CD - Respins pe 
02.03.2015 
  

Respins 
definitiv 

10 

PLx 
552/2015 

 
L 

267/2015 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (poz. I-b-48) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, în sensul că producerea, 
procurarea, deţinerea, comercializarea şi utilizarea 
capcanelor, arcurilor, precum şi deţinerea, 
comercializarea, utilizarea şi reproducerea păsărilor de 
pradă şi a câinilor de vânătoare să se facă cu 
respectarea reglementărilor administratorului fondului 
de vânătoare. 

S  - Respins  pe 
29.06.2015 
CD  - Respins pe 
02.03.2015 

Respins 
definitiv 
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Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
595/2015 

 
L 

617/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr. 36/1995.  
(poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea 
Europeană, aprobată cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea stabilirii instanţelor române 
competente să emită certificatele care atestă 
caracterul executoriu al unei hotărâri în materie 
civilă şi comercială, atunci când aceasta urmează să 
fie executată în străinătate; stabilirii competenţei 
notarului public pentru eliberarea certificatului 
european de moştenitor; reglementării procedurii de 
emitere, rectificare, modificare sau retragere a 
certificatului care însoţeşte o hotărâre cu privire la o 
măsură de protecţie; stabilirii instanţelor competente 
să se pronunţe cu privire la cererile de recunoaştere 
şi încuviinţare a executării (exequátur) a unei 
hotărâri străine pronunţate în materia succesiunilor; 
stabilirii instanţelor competente să se pronunţe cu 
privire la cererile de refuz al recunoaşterii, cererile 
de constatate a absenţei motivelor de refuz al 
recunoaşterii în materie civilă şi comercială; 
stabilirii competenţei instanţei jurisdicţionale 
referitoare la cererile de adaptare a măsurii sau 
ordinului dispus printr-o hotărâre străină în materie 
civilă şi comercială etc. 

CD -  Adoptat pe 
11.11.2015 
S -  Respins pe 
21.03.2016 
 

Respins de 
Camera 
decizională 

12 

PLx 
795/2015 

 
L 

27/2016 

Lege pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 
2015. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentul României a Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe 
Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat 
la Dubai, la 4 mai 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
26/2016 



 
22

Nr. 
crt 

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

13 

PLx 
855/2015 

 
L 

30/2016 
 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei dintre 
România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnat la 
Oslo la 27 aprilie 2015. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei între România şi Regatul 
Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat 
la Oslo, la 27 aprilie 2015.  
 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 

Legea nr. 
27/2016 

14 

PLx 
857/2015 

 
L 

29/2016 
 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Italiană pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a 
Protocolului adiţional la convenţie, semnate la 
Riga, la 25 aprilie 2015. (poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentului României  Convenţiei 
între România şi Republica Italiană pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la 
convenţie, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
28/2016 

15 

PLx 
859/2015 

 
L 

28/2016 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Bulgaria pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnată la 
Craiova, la 24 aprilie 2015. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentului României  Convenţiei 
între România şi Republica Bulgaria pentru dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 
2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
29/2016 

16 

PLx 
652/2015 

 
L 

633/2015 

Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011. 
(poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 
2011. 
 

CD -  Adoptată pe 
18.11.2015 
S  - Adoptată pe 
29.02.2016 
 

 
Legea nr. 
30/2016 
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Nr. 
crt 

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

17 

PLx 
863/2015 

 
L 

561/2015 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor masuri financiar fiscale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, intervenţiile 
legislative fiind argumentate  în Nota de fundamentare 
prin faptul că „fragmentarea finanţării pe ani prin 
eşalonarea creditelor bugetare  sau finanţarea 
insuficientă faţă de nevoia sau capacitatea de lucru 
efectivă în cazul unor investiţii în infrastructura tehnico-
edilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor 
de realizare a unor obiective de investiţii datorită 
operaţiilor tehnologice  suplimentare necesar a fi 
executate în cazul întreruperii unor procese tehnologice 
aflate în derulare datorită sistării finanţării prin 
limitarea creditelor bugetare din care se pot realiza 
efectiv transferuri”. 

S  - Adoptată pe 
03.12.2015 
CD - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
40/2016 

18 

PLx 
641/2015 

 
L 

364/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
feroviar. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
42/2016 

19 

PLx 
822/2015 

 
L 

560/2015 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru compensarea 
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic 
de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 
2015. (poz. I-a-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru pagubele 
cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în 
perioada aprilie-septembrie 2015, în scopul acordării de 
compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de 
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în 
vedere perioada scurtă de timp rămasă pentru 
desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu 
încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi 
necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea 
respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de 
producţii agricole eficiente. 

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
44/2016 

20 

PLx 
691/2015 

 
L 

364/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor. (poz. I-a-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a modificării şi completării Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind 
protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.  

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
51/2016 
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Nr. 
crt 

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

21 

PLx 
643/2015  

 
L 

506/2015 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.5/2014 privind unele măsuri pentru 
facilitarea schimbului transfrontalier de 
informaţii referitoare la încălcările normelor de 
circulaţie care afectează siguranţă rutieră şi 
pentru facilitarea executării sancţiunilor 
aplicate acestor încălcări. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 privind 
unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier  de informaţii referitoare la încălcările 
normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 
şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate 
acestor încălcări, având în vedere necesitatea 
transpunerii dispoziţiilor Directivei(UE) 2015/413 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 
2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de 
informaţii privind încălcarea normelor de circulaţie care 
afectează siguranţa rutieră, transpusă în legislaţia 
naţională prin Legea nr.5/2014. 

S  - Adoptată pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
55/2016 

22 

PLx 
830/2015 

 
L 

515/2015 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei, 
precum şi a altor acte normative. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul revizuirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
57/2016 

23 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

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-10) 
- 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  - Adoptată pe 
25.03.2014 
CD - Adoptată pe 
16.03.2016 
  

Legea nr. 
58/2016 

24 

PLx 
761/2015 

 
L 

543/2015 

Lege privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privitor la controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase. 

S  - Adoptată pe 
28.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
59/2016 



 
25

Nr. 
crt 

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

25 

PLx 
685/2015 

 
L 

379/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale. (poz. I-b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 priivind 
asigurarea  calităţii în domeniul serviciilor sociale în 
vederea asigurării unei mai bune coordonări a 
procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenţei de 
funcţionare prin instituirea unor atribuţii specifice 
pentru fiecare dintre autorităţile  coordonatoare 
desemnate la nivel central pentru domeniile proprii de 
competenţă. 
 

S - Adoptată pe 
12.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
60/2016 

26 

PLx 
661/2015 

 
L 

385/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 
din Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare. (poz. I-b-54) 
 - Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Legea 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit Notei de 
fundamentare, „introducerea prin beneficiarii stimulării 
financiare a personalului care gestionează fonduri 
europene şi personalul de specialitate din cadrul 
structurilor care îndeplinesc efectiv activităţi de 
gestionare a Fondului European pentru Pescuit  şi 
Afaceri Maritime şi Fondului de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane”. 

 
 
S  - Adoptată pe 
07.10.2015 
CD - Adoptată pe 
16.03.2016 
  
 

Legea nr. 
61/2016 

27 

PLx 
824/2015 

 
L 

395/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România.  
(poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 în 
vederea transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
noiembrie 2013 de modificarea a Directivei 2005/36/CE 
priivind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului(UE) nr.1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare 
a pieţei interne („Regulamentul IMI”) referitoare la : 
criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale în 
baza sistemului general de recunoaştere, acordarea 
accesului parţial la exercitarea unei profesii, 
recunoaşterea stagiilor profesionale efectuate în 
străinătate, prestarea temporară de servicii în cadrul 
unei profesii reglementate. 

S - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 

Legea nr. 
74/2016 



 
26

Nr. 
crt 

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

28 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală. (poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 
- 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  - Adoptată pe 
18.03.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 

Legea nr. 
75/2016 

29 

PLx 
718/2015 

 
L 

508/2015 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata 
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de 
Consiliul Superior al Magistraturii, de 
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional 
Anticorupţie, de organele de urmărire penală, 
de instanţele judecătoreşti, de birourile 
notarilor publici, de avocaţi şi de executori 
judecătoreşti.  (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru 
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi 
de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul 
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele 
de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de 
birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori 
judecătoreşti.   

S  - Adoptată pe 
20.10.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

Legea nr. 
76/2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27

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 
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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 
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14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 
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D. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de 29 aprilie 2016) 
 

I.  În perioada   25 – 29 aprilie 2016  

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus 34 avize. 

Cele 30 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 22 

   8 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

3  
0  

27 
0  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 547 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 71  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  39  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2016.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2759  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 245 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 56 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 23 

TOTAL     771 725 929 334 

 



                  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  25 - 29 aprilie 2016 
 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.26/2016 

Proiect de Lege privind impozitul specific unor activităţi 

117 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

19.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(223/R din 25.04.2016) 

2 

 
PLx.47/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
– raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(570/RS din 
25.04.2016) 

3 

 
PLx.138/2016 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea 
economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al 
Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013 

Guvern 25.04.2016 
Raport de adoptare  

(243/R din 27.04.2016) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
 
 
PLx.179/2016 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie între Statele 
membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care urmează a fi aprobate de Banca Europeană 
de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din Africa, 
Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a 
Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii 
Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează 
procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de Garantare 
privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, 
precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate de România, 
la 1 iulie 2015, la Bucureşti 

Guvern 26.04.2016 
Raport de adoptare  

(228/R din 26.04.2016) 



 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.17/2016 Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale – raport comun cu 

comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(205/RS din 
26.04.2016) 

2 

 
PLx.18/2016 Proiect de Lege privind achiziţiile publice - raport comun cu comisia 

juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(206/RS din 
26.04.2016) 

3 

 
 
PLx.19/2016 

Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi 
a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - raport comun cu 
comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(207/RS din 
26.04.2016) 

4 

 
PLx.20/2016 Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii - raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(208/RS din 
26.04.2016) 

5 

 
PLx.29/2015 Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri – raport comun cu 

comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.12.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(230/R din 26.04.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.108/2011 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – raport comun cu 
comisia juridică 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.04.2016 

Raport de respingere 
(610/RS3 din 
26.04.2016) 

2 

Plx.798/2015 
 
 
Plx.834/2015 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12 parlam. 
respinsă 

19.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 
PLx.798/2015 �i 

respingere a 
Plx.834/2015, 



 
Plx.797/2015 
 
 
PLx.642/2015 

 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimenatare 
 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare 
 

de Senat 
7 parlam. 
respinsă 
de Senat 
1 parlam 

adoptat de 
Senat  

Plx.797/2015 �i 
PLx.642/2016 

(229/R din 26.04.2016) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.30/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema 

ţării şi sigiliul statului – raport comun cu comisia juridică 

47 parlam. 
adoptat de 

Senat 
31.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(233/R din 27.04.2016) 

2 

 
Plx.52/2016 

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 
2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – 
raport comun cu comisia juridică 

86 parlam. 
respinsă 
de Senat 

30.03.2016 
Raport de respingere 

(234/R din 27.04.2016) 

3 

 
Plx.78/2016 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 
privind organizarea administrativă a teritoriului României 

1 parlam. 26.04.2016 
Raport de adoptare  

(235/R din 27.04.2016) 

4 

 
PLx.107/2016 
 
 
Plx.113/2016 
 
Plx.114/2016 

Proiect de Lege privind instituirea Zilei funcţionarului public 
 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarului public 
 
Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcţionarului Public 
 

72 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 
PLx.107/2016 �i 

respingere a 
Plx.113/2016 �i 

Plx.114/2016 
(236/R din 27.04.2016) 

5 

 
Plx.24/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.54, alin.1, 
lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 
raport comun cu comisia pentru sănătate 

32 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(242/R din 27.04.2016) 



6 

 
PLx.844/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(244/R din 27.04.2016) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.148/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.04.2016 
Raport de respingere 

(245/R din 27.04.2016) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.620/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

27 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(51/RS2 din 
26.04.2016) 

2 

 
PLx.160/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind 
exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare 
(238/R din 27.04.2016) 

3 

 
Plx.168/2016 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 

375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de respingere 

(239/R din 27.04.2016) 

4 

 
Plx.169/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii 

11 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de respingere 

(240/R din 27.04.2016) 

5 

 
Plx.172/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de respingere 

(241/R din 27.04.2016) 



6 

 
Plx.24/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.54, alin.1, 
lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 
raport comun cu comisia pentru administraţie 

32 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.03.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(242/R din 27.04.2016) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.163/2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.04.2016 
Raport de respingere 

(237/R din 27.04.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.805/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

49 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.03.2016 
Raport de adoptare 

(226/R din 26.04.2016) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.67/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea 
nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.04.2016 

Raport de adoptare 
(224/R din 25.04.2016) 

2 

 
 
 
PLx.713/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, precum şi a art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 

Guvern 25.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(225/R din 25.04.2016) 



3 

 
PLx.47/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
– raport comun cu comisia economică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(570/RS din 
25.04.2016) 

4 

 
PLx.17/2016 Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale – raport comun cu 

comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(205/RS din 
26.04.2016) 

5 

 
PLx.18/2016 Proiect de Lege privind achiziţiile publice - raport comun cu comisia 

pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(206/RS din 
26.04.2016) 

6 

 
 
PLx.19/2016 

Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi 
a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - raport comun cu 
comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(207/RS din 
26.04.2016) 

7 

 
PLx.20/2016 Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii - raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(208/RS din 
26.04.2016) 

8 

 
PLx.108/2011 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – raport comun cu 
comisia pentru agricultură 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
16.02.2016 

Raport de respingere 
(610/RS3 din 
26.04.2016) 

9 

 
Plx.588/2014 

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 
noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia 

12 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de respingere 

(227/R din 26.04.2016) 

10 

 
PLx.29/2015 Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri – raport comun cu 

comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(230/R din 26.04.2016) 

11 

 
PLx.30/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema 
ţării şi sigiliul statului – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

47 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.04.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(233/R din 27.04.2016) 

12 

 
Plx.52/2016 

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 
2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – 

86 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.04.2016 
Raport de respingere 

(234/R din 27.04.2016) 



raport comun cu comisia pentru administraţie 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.156/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine 
României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, 
adoptat la Naw York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New 
York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin Legea nr.32/2014 

Guvern 26.04.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(231/R din 27.04.2016) 

2 

 
PLx.181/2016 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 5 iunie 2015 şi la 
Chişinău, la 21 iulie 2015 

Guvern  26.04.2016 
Raport de adoptare  

(232/R din 27.04.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 
 
 Declaraţii politice 

 
 
 
 

Riscăm să avem două Românii dacă nu se începe  
autostrada Moldova-Transilvania 

 

Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
 
Apreciez iniţiativa domnlui prim-ministru Dacian Cioloş de a purta discuţii cu parlamnetarii din Moldova. 

La întâlnirea de ieri de la Iaşi, cu o parte a membrilor guvernului, s-a discutat despre cele mai importante probleme 
şi proiecte pentru regiunea Moldovei. Cu siguranţă cea mai dezbătută problemă a fost cea a autostrăzii care să lege 
Moldova de Transilvania. 

Această autostradă nu este un proiect cu miză electorală cu care să se laude un parlamentar în colegiu sau un 
partid într-un judeţ. Miza este una enormă, este vorba de viitorul românilor ca naţiune! De ce spun asta? 

Dacă ne vom uita pe harta autostrăzilor peste câţiva ani, vom vedea 2 Românii: una formată din partea de 
Sud şi de Vest, foarte bine conectată prin autostrăzi de vestul Europei, de la Constanţa până la Lisabona sau Oslo. 
Cealaltă Românie, formată din partea de Est şi de Nord, care este total ruptă de restul ţării şi are aceleaşi legături cu 
Europa cum are şi cu fostele state URSS.  Nu vreau să acceptăm ideea ca la 100 de ani de la Marea Unire să avem, 
de fapt,  2 Românii.  

Regiunea de Nord-Est are nevoie, imediat, de introducerea pe lista de investiţii pentru perioada 2014-2020, 
în Master Planul General de Transport al României (MPGT), a tronsonului de autostradă Tg. Mureş - Tg. Neamţ, 
fără condiţionare de derogare de deficit pentru România din partea UE.  

Nu există niciun motiv pentru care acest lucru să nu se facă, decât dacă nu se vrea. Acest studiu şi proiectul 
tehnic vor dura foarte mult, fiind vorba de o zonă foarte dificilă şi o procedură de avizare a soluţiilor tehnice pe 
partea de mediu foarte lungă deoarece traseul traversează siturile Natura 2000. La aceasta se mai adaugă timpul 
necesar procedurilor de licitaţie pentru aceste servicii. 

Dacă procedurile pentru demararea proiectului ar demara ACUM şi s-ar lucra intens, tot se va ajunge în 2021 
cu procedura de licitaţie pentru lucrările de execuţie, deci suntem deja în întârziere.  

Ce este important pentru Moldova, atât pentru investitorii care vor să vină, cât şi pentru cetăţenii care nu mai 
văd niciun viitor în această zonă şi se gândesc să emigreze din Moldova spre Vestul Europei sau alte părţi ale ţării, 
este un semnal serios că se începe acest proiect de traversare a munţilor.  

Premierul Dacian Cioloş şi-a luat angajamentul la Iaşi că va trimite un proiect de lege în septembrie care să 
specifice clar că există două mari priorităţi pentru infrastructura din România care să lege cele trei provincii istorice: 
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Piteşti-Sibiu şi Iaşi-Târgu Mureş.  Până atunci, aşteptăm să se îndeplinească promisiunea de a da drumul studiului 
de fezabilitate şi pentru autostrada Montana. 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,     
 

Deputat  
Anton Doboş 

 

*** 

 
 

E timpul să trecem de la vorbe la fapte! 
 
  
 

În ultimul timp, se vorbeşte de necesitatea şi oportunitatea dezvoltării învăţământului profesional, mai ales a 
celui în sistem dual , dar, practic, nici Guvernul PSD şi nici Guvernul actual nu a luat măsuri concrete în acest sens. 

Mai mult, în necunoştinţă de cauză,  se încearcă acum aplicarea unei ordonanţe de urgenţă emisă în 
decembrie 2014 de către Ministrul Sorin Cîmpeanu, act normativ elaborat în pripă, fără consultarea agenţilor 
economici. OUG nr.  94/2014  dă o interpretare denaturată conceptului de învăţământ dual, punând doar o etichetă 
falsă pe un produs  fără nicio legătură cu originalul. Am cerut de mai multe ori adoptarea cu amendamente a 
ordonanţei sau abrogarea ei de urgenţă, deoarece aduce doar confuzie şi birocraţie inutilă şi împiedică deprinderea 
unei meserii pentru tineri.  
 Învăţământul profesional de tip dual constituie formare profesională iniţială şi nu trebuie să fie limitat doar 
la un invăţământ de tip „a doua şansă”, aşa cum, din nefericire, îl consideră şi Ministrul Adrian Curaj. Conform 
declaraţiilor sale la o emisiune televizată recentă, elevii care merg la liceu şi realizează în clasele terminale că nu au 
şanse să ia bacalaureatul pot să opteze pentru a-şi continua studiile în învăţământul profesional. Nu s-ar ajunge aici 
dacă elevii ar fi consiliaţi şi orientaţi profesional încă din gimnaziu, pentru că nu e obligatoriu să facă toţi liceul şi 
elevilor ar trebui să li se prezinte opţiunile în clasa a opta. 
 Este timpul să trecem de la declaraţii la fapte concrete şi să dăm o şansă acelor elevi care nu au un nivel 
ridicat academic dar ar putea face performanţă în învăţământul profesional, cu posibilitatea continuării studiilor în 
viitor.  
 Este esenţial să oferim elevilor de gimnaziu o consiliere profesională de calitate, pentru a-i ajuta să îşi 
descopere abilităţile naturale şi pentru a lua o decizie raţională în ceea ce priveşte viitorul lor profesional. 

De asemenea, trebuie ca Ministerul Educaţiei să aloce resurse pentru promovarea intensivă a învăţământului 
profesional, pentru că de specialişti calificaţi într-un domeniu căutat pe piaţa muncii va fi întotdeauna nevoie şi astfel, 
copiii noştri ar avea un viitor în România şi nu ar fi nevoiţi să plece din ţară ca să-şi facă un rost. 

Stimaţi membri ai Guvernului, vă rog să vă consultaţi cu agenţii economici pe tema organizării cât 
mai adecvate a sistemului de formare profesională în România,  pentru a înţelege ce anume se caută pe 
piaţa muncii şi cum puteţi colabora pentru a asigura forţa de muncă pe care aceştia şi-o doresc. Există 
nenumărate exemple de bună practică în ţările europene, pe care România le poate adapta realităţilor 
noastre şi le poate transforma în modele de success dar e esenţială colaborarea permanentă dintre 
sistemul de învăţământ şi mediul economic. Am remarcat în răspunsurile exhaustive pe care le-am primit 
la întrebările mele parlamentare legate de acest subiect că ministerele implicate (al Economiei şi al 
Educaţiei)  înţeleg importanţa învăţământului profesional în sistem dual, şi că “între priorităţile 
strategice pentru 2016 ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de 
coordonator naţional pentru elaborarea şi implementarea strategiilor unitare şi coerente în domeniul 
educaţiei şi cercetării, se înscrie şi reglementarea şi implementarea la scara naţională a învăţământului 
profesional dual”. Din păcate,  ceea ce s-a transpus în actul normativ din decembrie 2014 nu ajută deloc 
învăţământul profesional şi nu are nicio legătură cu ceea ce au dorit reprezentanţii angajatorilor  
consultaţi în martie 2014 pe această temă.  

Între timp, aştept cu nerăbdare  apariţia, la jumătatea lunii mai, a documentului  pe care Ministrul 
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Curaj l-a anunţat recent cu privire la ce „înseamnă formarea post clasa a VIII-a.” 
 

Deputat  
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Ioan Oltean 

 Obiectul interpelării: Aplicarea dispoziţiilor art. 456 alin.1, lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
 
 

Stimată doamnă ministru, 
 
 Potrivit dispoziţiilor art. 456 alin.1, lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sunt scutite de la plata 
impozitului/taxei pe clădiri, “clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 
economice.” În conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. 4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
“asistenţa de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică.” În acelaşi timp, „asistenţa de 
sănătate publică este garantată de stat şi finanţată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii”(art. 2 alin. 9 din Legea nr. 95/2006).  
 În urma unor controale exercitate de Curtea de Conturi, unele cabinete medicale au fost înştiinţate despre 
faptul că datorează impozit pentru clădirile în care îşi desfăşoară activitatea. În practică, la nivel naţional, există 
actualmente interpretări variate în ceea ce priveşte regimul fiscal aplicat cabinetelor de medicină de familie. Astfel, 
medicii de familie susţin accepţiunea potrivit căreia cabinetele de medicină de familie sunt unităţi sanitare 
specializate în furnizarea de servicii medicale publice. În egală măsură însă, se consideră că termenul de “cabinet de 
medicină de familie” nu poate fi interpretat ca fiind unitate sanitară publică, plecând de la ideea potrivit căreia 
medicii de familie, prin serviciile pe care le prestează, desfăşoară activităţi economice, şi deci, nu s-ar încadra în 
dispoziţiile art. 456 alin.1, lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
 În acest sens, la nivel naţional, medicii de familie au adresat primăriilor şi administraţiilor financiare 
nenumărate memorii prin care solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri a clădirilor unităţilor sanitare în 
care îşi desfăşoară activitatea, motivând în fapt şi în drept că, în ceea ce priveşte statutul cabinetelor medicale în care 
îşi desfăşoară activitatea, acestea nu pot fi asimilate persoanelor juridice desfăşurând activităţi economice. 
 Întrucât există situaţii confuze în ceea ce priveşte aplicarea art. 456 alin.1, lit.h) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, atât în rândul membrilor de drept ai Colegiului Medicilor din România, cât şi la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, solicitându-vă un punct de 
vedere cu privire la regimul fiscal aplicat cabinetelor medicale individuale care funcţionează în vechile dispensare 
medicale aparţinând domeniului public sau privat al statului, închiriate, concesionate sau date în folosinţă medicilor 
de familie. 

*** 
 
Adresată: domnului Lazăr Comănescu, ministrul Afacerilor Externe  
De către:  deputat Aurelian Mihai 
Obiectul interpelării: Numărul certificatelor de naştere si al titlurilor de călătorie pentru minorii până în 
vârsta de 6 ani eliberate gratuit în dispora începând cu luna noiembrie 2014 

 
Stimate domnule ministru,  
 
Având in vedere modificările aduse Legii nr 198/2008 sub aspectul taxelor consulare, preocupare de ordin 

principal în mandatul pe care îl exercit în Camera Deputaţilor - Parlamentul României, în interesul cetăţenilor 
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români care trăiesc în diaspora, pentru a compara impactul eliminării anumitor taxe consulare, vă solicit să îmi 
transmiteţi care este numărul certificatelor de naştere gratuite şi al titlurilor de călătorie eliberate gratuit minorilor 
până în vârsta de 6 ani eliberate de către misiunile consulare ale României din străinătate începând cu luna noiembrie 
2014  şi până în prezent. 

Vă solicit răspuns în scris! 
Cu stimă. 

*** 
 
Adresată: domnului Lazăr Comănescu , ministrul Afacerilor Externe  
De către:  deputat Aurelian Mihai 
Obiectul interpelării: Ataşaţi misiune consulară Zaragoza 

 
Stimate domnule ministru,  
 
Cunoscut fiind volumul mare de lucru al Consulatul general din Zaragoza, în încercarea de a oferi servicii 

rapide şi de calitate cât mai înaltă solicitanţilor care se adresează acestui consulat, vă solicit în calitatea pe care o 
aveţi, să dispuneţi din partea ministerului pe care îl conduceţi studierea posibilităţii de a trimite la post, pentru 
consolidarea echipei consulare, doi angajaţi din centrala MAE.  

Vă solicit răspuns în scris! 
 

*** 
 

 
 
Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice    
De către: deputat Aurelian Mihai 
Obiectul interpelării: Prevederile noului Cod Fiscal pot afecta românii care muncesc în străinătate  
 
 Stimată doamnă ministru, 

 
 În ultimele luni, s-a discutat foarte mult asupra modului în care prevederile noului Cod Fiscal pot afecta 
românii care muncesc în străinătate, astfel ca acest nou Cod Fiscal are câteva referiri cu privire la acest aspect, 
referiri care trebuie clarificate. 
 In mass-media, s-a adus la cunoştinţa românilor care muncesc în străinătate, dar au domiciliul stabil în 
România obligativitatea plăţii asigurărilor de sănătate în România, cetăţeni care nu au un document care să ateste 
faptul că sunt asiguraţi în sistemul de sănătate al unei ţări din Uniunea Europeană, daca referirea se face doar la 
românii care trăiesc în spaţiul comunitar european. 
 Legat de această situaţie, introducerea obligativităţii pentru cetăţenii românii în sensul explicaţiilor către 
ANAF cu privire la stadiul de asigurat care îşi produce efectele în România, constă cu siguranţă într-o procedură, 
încă neexplicată cu suficientă claritate, procedură necunoscută marii majorităţi a românilor din străinătate. 
 Aşadar: 
-care din prevederile noului cod fiscal  privesc categoriile de persoane care se află în străinătate şi care vor plăti 
obligatoriu asigurările de sănătate în România şi care este procedura pe care trebuie să o parcurgă pentru a plăti 
această asigurare? 
-care sunt categoriile de persoane care se află în străinătate şi care nu vor plăti obligatoriu asigurările de sănătate în 
România şi ce paşi trebuie să urmeze pentru înştiinţarea ANAF cu privire la acest aspect? 
-care sunt efectele nerespectării procedurii de înştiinţare a ANAF cu privire la plata sau neplata asigurărilor sociale în 
statul în care se află? 
-care sunt efectele neplăţii asigurărilor sociale în România având în vedere faptul că aceşti cetăţeni se află în 
străinătate? 
Dincolo de toate aceste aspecte neplăcute, consider necinstită luarea în discuţie a plăţii şi a altor impozite şi taxe 
pentru românii care trăiesc departe de casă, în situaţia în care românii din diaspora sunt deja cel mai mare investitor 
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al tarii, fluxul valutar către România fiind net superior din partea românilor care trăiesc în diaspora, depăşind cu mult 
orice suma a oricărui investitor străin chiar şi totalul Investiţiilor Străine Directe potrivit indicatorilor statistici! 
 Vă solicit răspuns în scris!  

 
*** 

 
 
 
Adresată: domnului Patriciu Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
De către:  deputat Elena-Ramona Reuer  
Obiectul interpelării: Lipsa vaccinului de imunizare a copiilor din judeţul Cluj 
  
  
 Dozele de vaccin hexavalent, responsabil pentru imunizarea copiilor, lipsesc din cabinetele medicilor de 
familie, stocul fiind epuizat. În această situaţie se regăsesc peste 30 de mii de bebeluşi, pentru care imunizarea este în 
prezent întârziată. Procedeul medical ar trebui să se facă, teoretic, la 2,4 şi 11 luni, potrivit noii scheme de vaccinare, 
aplicată de cadrele medicale din data de 1 aprilie 2015.  
 În luna februarie 2016, medicii de familie din Cluj au primit peste 4000 de vaccine, tranşă care a acoperit 
doar restanţele avute, nefiind suficientă pentru vaccinarea copiilor în prezent. Practic, ne aflăm în situaţia în care zeci 
de mii de copilaşi din România sunt expuşi unor boli precum: difterie, pneumonie, poliomielită sau hepatita B. 
  Stimate domnule Ministru, având în vedere criza din sistemul sanitar cu care ne confruntăm, vă solicit să îmi 
comunicaţi perioada în care  cabinetele medicilor de familie vor primi vaccinurile hexavalente şi soluţia identificată, 
la nivelul ministerului, pentru ca stocul de vaccinuri să fie complet, iar toţi copiii să aibă posibilitatea de a fi 
imunizaţi în timp util, potrivit schemei de vaccinare.  
  Doresc răspunsul în scris.  

*** 
 
 
Adresată: domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii       
De către:  deputat Ioan Tămâian 
Obiectul interpelării: Observatii asupra Proiectului de Lege privind modificările şi completările Legii nr. 
8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, aflat în dezbatere publică 
 

Pe site-ul Ministerului Culturii, pe data de 4 martie a.c., în temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică aţi supus dezbaterii publice: Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Am primit numeroase sesizări asupra acestui proiect de act normativ prin care se doreşte implementarea 
Directivei 2014/26/UE dar care nu respectă cerinţele principiului subsidiarităţii prin aplicare la dreptul intern deja 
reglementat. Concret, se dă posibilitatea imixtiunii autorităţii în modul de funcţionare a organelor de conducere din 
rândul fundaţiilor şi asociaţiilor,  se creează situaţii confuzionale deliberate în actul de gestiune colectivă şi 
subordonarea acestuia autorităţii publice ORDA. 

Actul normativ nu foloseşte instrumentele juridice ale subsidiarităţii în elaborarea şi reglementarea 
mecanismelor ce pot fi avute în vedere prin raportare la Directiva sus-numită. Într-un niciun stat membru UE , nu 
există o instituţie publică cum se regăseşte în România sub titulatura de ORDA şi care să dicteze modul în care 
organismele de gestiune colectivă, devenite deja concurente, trebuie să obţină avize de funcţionare şi de gestionare a 
drepturilor de autor a propriilor membri. Reglementarea drepturilor de autor se face, potrivit elementelor 
subsidiarităţii,pornind de la necesităţile naţionale/locale spre interesele comunitare şi nu invers, cum încearcă să 
stabilească propunerea legislativă. Mai exact, este principiul conform căruia Uniunea nu întreprinde acţiuni (cu 
excepţia domeniilor care ţin exclusiv de competenţa sa, nu şi proprietate intelectuală) daca acestea nu sunt mai 
eficiente decât acţiunile întreprinse la nivel naţional, regional sau local. Acest principiu este strâns legat de principiile 
proporţionalităţii şi necesităţii reglementării drepturilor de autor la nivel naţional, conform cărora nici una dintre 
acţiunile întreprinse de Uniune  nu trebuie să depăşească nivelul care este necesar pentru realizarea obiectivelor  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 12 - 2016  
săptămâna  25 – 29 aprilie  2016   

 

12

 
Tratatului în speţă, reglementarea cât mai simplă, şi eficace a domeniului în discuţie reprezentat de proprietatea 
intelectuală. 

Sub un alt aspect, propunerea promovată pe site-ul Ministerului Culturii schimbă radical domeniul de 
exercitare  şi gestionare a  drepturilor de autor din cel privat, civil şi personal, recunoscut de Directivă.în cel 
comercial, fapt inadmisibil. Noţiunile de licenţe multiteritoriale, mecanisme specifice compensărilor echitabile  a 
titularilor de drepturi sunt noţiuni civile, private  neregăsindu-se în textele europene ce reglementează domeniul 
comercial. Pe acest aspect, propunerea legislativă încalcă flagrant termenii cu care operează Directiva 2014/26/UE 
dar şi domeniul ei de aplicare şi reglementare. 

Propunerea legislativă nu corelează Directiva 2014/26/UE cu celelalte reglementări specifice (Codul Muncii, 
Codul Fiscal, Codul de procedură civilă şi penală. Codul Civil, OG nr.26/2000, etc) din directivele anterior emise de 
Parlamentul European şi Consiliu deja introduse în legislaţia naţională a României şi consemnate efectiv în textul 
final al Legii nr. 8/1996 pe care prezenta directivă nu le restrânge nici expres, nici tacit, fapt pentru care se impune o 
reanalizare justă şi riguroasă din perspectiva supleţii semanticii juridice folosite în propunerea de modificare a legii 
române a  drepturilor de autor cu consultarea directă şi nemijlocită a organismelor de gestiune colectivă, pe fiecare 
domeniu de creaţie. 

Vă întreb dacă veţi ţine cont de observaţiile enumerate şi aştept răspuns în scris. 
             Cu deosebit respect,  

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Traian Dobrinescu 
Obiectul  interpelării:Emiterea de urgenţă a normelor metodologice pentru OUG8/2016 
 

 
Este binecunoscut faptul că pentru investiţiile, pe fonduri  europene,  care nu se  finalizează până 

la data la 30 iunie 2016, trebuie returnate in totalitate fondurile către U.E. Pentru a evita restituirea 
banilor Comunităţii Europene, Guvernul actual  a hotărât să acorde primăriilor garanţii pentru obţinerea 
creditelor cu care să reuşească  finalizarea acestor investiţii, prin emiterea Ordonanţei de urgenţă nr. 
8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, in data de 
25 martie a.c. 

Pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2007-
2013, care nu s-au finalizat în perioada de implementare, respectiv 31 decembrie 2015, s-au semnat acte 
adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor 
şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, până cel mai târziu la data de 
30 iunie 2016, din sursele beneficiarilor. 

Dar ce este de criticat este faptul că nici până la această dată,  Ministerul Finanţelor Publice nu a 
emis normele metodologice pentru aplicarea OUG 8/2016 , prin care Primăriile să poată accesa credite si 
să achite contravaloarea lucrărilor executate.  

Vă întreb, Doamnă Ministru,  care este termenul la care vor f i  emise normele metodologice   
pentru aplicarea prevederilor OUG 8/2016, astfel încât comunităţile locale, în scurtul timp rămas, să 
poată achita cheltuielile necesare finalizării proiectelor până la data de 30 iunie 2016. 

Mentionez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită consideraţie,  

 
 

*** 
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Adresată: domnului Dan  Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat   Virgil Guran  
Obiectul interpelării:  Stadiul lucrărilor la autostrăzi 
         
          Domnule ministru,  
 

 În temeiul prevederilor art. 111 din Constituţia României şi art.193 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, vă adresez prezenta interpelare:  

 Aşa cum am precizat în precedenta interpelare nr.2862B/22.03.2016,  revin şi vă rog să-mi comunicaţi, 
domnule ministru, care sunt progresele înregistrate în construcţia de autostrăzi în săptămâna care a trecut – în mod 
concret câţi kilometri de autostradă au fost finalizaţi.  

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită consideraţie 
 

*** 
 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Lazăr Comănescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Informarea potenţialilor investitori din diaspora 
 
 Domnule  Ministru,  
 
 În timpul deplasărilor mele în circumscripţia electorală, am avut multe întâlniri cu românii stabiliţi în 
diaspora, dar şi cu cetăţeni americani. 
 În ultimul timp, am remarcat din partea acestora un interes crescut de a investi în România în diverse 
domenii, dar din păcate îngrijorarea multora se manifestă în legătură cu instabilitatea legislativă şi a deciziilor 
guvernamentale. 
 Ţinând cont de faptul că unul dintre obiectivele declarate şi importante ale guvernării îl reprezintă creşterea 
investiţiilor străine, vă întreb, domnule Ministru, dacă la nivelul ministerului pe care îl conduceţi aveţi în vedere o 
strategie pentru informarea potenţialilor investitori şi consideraţi oportună lansarea unei platforme online pe site-ul 
Ministerului Afacerilor Externe în care să fie publicate noutăţile legislative în materie pentru românii din diaspora. 

Vă mulţumesc. 
 Solicit răspuns în scris 
 

Deputat  
Mircea Lubanovici 

 
*** 

 
Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-Ministrul României      
 

Raportul Departamentului de Stat privind situaţia respectării drepturilor omului în România 
 

 Domnule  Prim-ministru,  
 
 Guvernul nu a stabilit un mecanism pentru a identifica şi trata copiii abuzaţi şi neglijaţi. Potrivit ONG-urilor 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale, instituţionalizate, astfel de abuzuri au fost frecvente şi atunci 
când au ajuns în mass-media, Guvernul i-a sancţionat pe lucrători, fără o schimbare de sistem.  
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 În cadrul Raportului Departamentului de Stat privind situaţia respectării drepturilor omului în România în 
anul 2015, în care se regăsesc observaţii cu privire la dificultăţile nerezolvate în privinaţa copiilor, abuzarea şi 
neglijarea minorilor sunt prezentate ca fiind în continuare probleme serioase în România. 
 Ţinând cont de importanţa acestui aspect, vă întreb, domnule Prim-ministru, dacă la nivelul Guvernului se 
are în vedere institutirea unui mecanism eficient în sprijinul celor afectaţi? 

Vă mulţumesc. Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Mircea Lubanovici 

 
*** 

 
Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  
 

Comisia Europeană va investi 50 miliarde de euro pentru digitalizarea industriei 
 

 
 Domnule Viceprim -ministru, 
 
 Studii recente estimează ca digitalizarea produselor şi a serviciilor va genera anual în Europa venituri 
suplimentare de peste 110 miliarde euro pentru industrie, în urmatorii cinci ani, aşa după cum reiese dintr-un raport al 
Comisiei Europene. Acelaşi document cuprinde o listă de planuri prin care s-ar mobiliza peste 50 de miliarde euro 
pentru investiţii publice şi private, investiţii care să sprijine digitalizarea industriei.Comisia Europeană a prezentat 
într-un comunicat de presă un set de măsuri menite să sprijine şi să conecteze iniţiativele naţionale pentru 
digitalizarea industriei şi a serviciilor conexe în toate sectoarele şi să stimuleze investiţiile prin intermediul 
parteneriatelor strategice şi al reţelelor.Comisia  Europeană propune, de asemenea, un set de măsuri pentru 
accelerarea elaborării unor standarde comune în domenii prioritare, cum ar fi reţelele de comunicaţii 5G sau 
securitatea cibernetică, şi pentru modernizarea serviciilor publice.  

Având în vedere faptul că mai multe state membre ale Uniunii Europene au lansat deja strategii de sprijinire 
a digitalizării industriei, vă rog, domnule viceprim-ministru să-mi comunicaţi dacă Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are sau nu o strategie de sprijinire a digitalizării industriei româneşti, ţinând cont şi 
de faptul că se impune o abordare cuprinzatoare la nivel european pentru a se evita fragmentarea pietelor si pentru a 
valorifica pe deplin beneficiile evoluţiilor digitale.  
 Solicit răspuns scris.  
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Îndeplinirea obiectivelor restante din cadrul unui proiect cu finanţare PHARE privind băncile de sânge - 
unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane 

 
 

Domnule Ministru, 
 
 Guvernul României, prin hotărârea adoptată în şedinţa de guvern de săptămâna trecută vine în sprijinul 
pacienţilor potenţial beneficiari de transplant prin alocarea sumei totale de 30,1 milioane lei, pentru perioada 2016-
2017, în scopul îndeplinirii obiectivelor restante din cadrul unui proiect cu finanţare PHARE privind băncile de sânge  
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- unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane. Implementarea 
proiectului PHARE 2006/147.03.11 asigură transpunerea Directivelor europene în materie şi relaţia cu celelalte bănci 
de ţesuturi şi celule din ţările Uniunii Europene.  
 Fondurile sunt destinate preponderent finalizării unor lucrări de construcţii, dotări cu echipamente şi servicii 
de auditare a achiziţiei pentru cele patru bănci de ţesuturi şi celule umane din Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Târgu 
Mureş. 
 Prin finalizarea acestui proiect se asigură o creştere a calităţii asistenţei medicale de specialitate şi a unor 
soluţii terapeutice moderne, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, care nu va mai fi nevoită să se 
adreseze unor bănci de ţesuturi şi clinici specializate din alte ţări. De asemenea, va creşte numărul de intervenţii 
pentru transplantul de organe, ţesuturi şi celule, destinat pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare şi vor scădea 
cheltuielile cu tratarea unor boli cronice care îşi găsesc rezolvarea prin transplant. 
 Având în vedere faptul că sumele vor fi alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii, vă rog, domnule ministru 
să-mi precizaţi cum sunt repartizate şi care sunt valorile concrete pe care Ministerul Sănătăţii le va aloca acestui 
proiect  pe ultimele 6 luni din anul 2016, respectiv pentru anul 2017?  
 Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului  Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, ministrul Sănătăţii 
 

Spitalul regional Craiova 
 
 Am primit pe adresa cabinetului meu parlamentar mai multe sesizări referitoare la finalizarea lucrărilor la 
Spitalul regional Craiova. Am aflat şi din presa locală de situaţia neclară a amplasamentului spitalului din cauza 
neînţelegerilor dintre autorităţile locale doljene. În timp ce Comisia Europeană aşteaptă să aloce 50 de milioane de 
euro această unitate spitalicească, edilii locali nu au reuşit să stabilească nici măcar locul unde ar putea fi construit. S-
au primit critici din partea Comisarului european Corina Creţu şi  a ministrului dezvoltării, Vasile Dâncu,  care au 
constatat lipsa consensului local. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj au spus că nu este nici o neînţelegere, iar 
cei ai primăriei au precizat că au idei despre amplasament, dar aşteaptă solicitări oficiale. În anul 2009, Consiliul 
Judeţean Dolj a primit ca donaţie o suprafaţă de şapte hectare de teren în comuna Pieleşti din partea unui om de 
afaceri, condiţia era ca spitalul să fie construit într-un termen de maximum şapte ani, altfel donaţia se revoca.   
 „A fost o luptă continuă să convingem Comisia Europeană să aloce aceşti bani pentru trei noi spitale 
regionale, iar la aproape un an de când am semnat Programul Operaţional Regional, în iunie 2015, unde s-au prevăzut 
aceste spitale, nu există până la această oră nici locul unde vor fi amplasate aceste spitale, din păcate“, a spus Creţu la 
o conferinţă despre impactul POR 2007 – 2013                                                       . 
 Se cunoaşte faptul că obiectivul fundamental este de fapt, creşterea continuă a calităţii actului medical 
acordat în cadrul viitorului Spital de Urgenţă, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, dar 
şi familiilor acestora. Proiectul vizionar se doreşte a fi o unitate modernă si dotată cu aparatură medicală la cel mai 
înalt nivel, care să ofere toate serviciile medicale necesare într-un singur loc. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă întreb următoarele: 
-care este stadiul acestor negocieri la momentul actual?  
-este prinsă Craiova pentru finanţarea viitorului spital regional, având în vedere că amplasarea spitalului regional în 
acest municipiu este tot mai contestată. Braşov şi Constanţa reclamă că nu există o motivaţie clară şi o justificare 
eficientă pentu amplasarea acestui spital în Craiova?  
-autorităţile locale doljene v-au comunicat amplasamentul final pentru construcţia viitoarei unităţi spitaliceşti de  
amploare?   
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 În caz afirmativ, vă rog să-mi comunicaţi care este adresa.  
-care  estimaţi că va fi termenul de finalizare al spitalului regional? 

Aştept răspuns în scris. 
Cu stimă, 
 

Deputat  
Ionuţ Stroe 

 
*** 

 
 
Adresatã domnului Adrian Curaj,  ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
                domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  

   doamnei  Anca Magdalena Chiser, Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor 
cu Mediul de Afaceri  
 

Revenire la Întrebarea nr. 9398A/08-03-2016 -Abrogarea de urgenţă a OUG 94/2014 şi elaborarea unui nou 
act normativ pentru reglementarea învăţământului profesional în sistem dual 

  
 
 

Vă mulţumesc pentru răspunsul exhaustiv primit , prin care se dovedeşte recunoaşterea şi importanţa 
reglementării la scară naţională a învăţământului profesional în sistem dual şi că se află „între priorităţile strategice 
pentru 2016 ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS), în calitate de coordonator 
naţional pentru elaborarea şi implementarea strategiilor unitare şi coerente în domeniul educaţiei şi cercetării”. Mă 
văd nevoită să revin cu întrebarea  referitoarea la abrogarea de urgenţă a OUG 94/2014 şi elaborarea unui nou act 
normativ pentru reglementarea învăţământului profesional în sistem dual, deoarece în răspunsul primit nu se regăsesc 
lămuriri asupra oportunităţii eliminării acestui act normativ. Ba mai mult, răspunsul oferit de Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, pare să susţină prevederile OUG 94, deşi am încercat să demonstrez că 
ea dă o interpretare denaturată conceptului de învăţământ dual, punând doar o etichetă falsă pe un produs  fără nicio 
legătură cu originalul. 

Se observă că actualul Guvern  încearcă acum aplicarea unei ordonanţe de urgenţă emisă în decembrie 2014 
de către Ministrul Sorin Cîmpeanu, act normativ elaborat în pripă, fără consultarea agenţilor economici. Am cerut de 
mai multe ori, adoptarea cu amendamente a ordonanţei sau abrogarea ei de urgenţă, deoarece aduce doar confuzie şi 
birocraţie inutilă şi nu ajută la deprinderea unei meserii pentru tineri. Din păcate,  ceea ce s-a transpus în actul 
normativ din decembrie 2014 nu are nicio legătură cu ceea ce au dorit reprezentanţii angajatorilor  consultaţi în 
martie 2014 pe această temă. 

Este timpul să se treacă de la declaraţii la fapte concrete, ca să dăm o şansă acelor elevi care nu au un nivel 
ridicat academic dar ar putea face performanţă în învăţământul profesional. Este esenţial să oferim elevilor de 
gimnaziu o consiliere profesională de calitate, pentru a-i ajuta să îşi descopere abilităţile naturale şi pentru a lua o 
decizie raţională în ceea ce priveşte viitorul lor profesional iar OUG 94/2014 nu îndeplineşte niciun criteriu, în acest 
sens.  

Vă îndemn, cu tot respectul, stimaţi membri ai Guvernului, să vă consultaţi între dumneavoastră şi cu agenţii 
economici, pe tema organizării cât mai adecvate a sistemului de formare profesională în România,  pentru a înţelege 
ce anume se caută pe piaţa muncii şi cum puteţi colabora pentru a asigura forţa de muncă pe care aceştia şi-o doresc. 
Există nenumărate exemple de bună practică în ţările europene, pe care România le poate adapta realităţilor noastre şi 
le poate transforma în modele de succes.  
 

Vă întreb, din nou,  dacă aveţi în vedere  una din cele trei variante expuse mai jos: 
1. elaborarea unui act normativ care să abroge prevederile Ordonanţei de Urgenţă 94/2014 elaborată de către 
Guvernul Ponta, fără consultări în prealabil cu autorităţile competente şi care-şi face efectele aşa cum a fost emisă 
atunci,  
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2.  să faceţi demersurile necesare pentru a se dezbate de urgenţă în Senat proiectul de lege de aprobare a OUG 
94/2014  care se află de un an în portofoliul Comisiei de Învăţământ din Senat, cu amendamentele adoptate de către 
Camera Deputaţilor, agreate de către toate părţile interesate şi implicate. 
3. emiterea unui act normativ nou, pentru reglementarea corectă şi clară a învăţământului profesional în sistem 
dual. 

Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat   
Florica Cherecheş 

 
*** 


