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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 16 februarie 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 16 martie, prin vot final, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 21/2016) (229 
voturi pentru); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de 
Investiţii - Starea uniunii energetice 2015 COM(2015) 572 (PH CD 22/2016) (230 voturi pentru, 1 abţinere); 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi gestionarea eficace a frontierelor externe ale 
Europei şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de 
frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 
şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 şi COM(2015) 671 (PH CD 23/2016) (231 voturi 
pentru, 1 abţinere); 

4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PH CD 
20/2016) (231 voturi pentru, 3 împotrivă); 

5. Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (PL-x 810/2015) – 
lege ordinară (231 voturi pentru, 8 împotrivă, 7 abţineri); 

6. Proiectul de 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 siguranţa 
rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări (PL-x 643/2015) – lege ordinară 
(233 voturi pentru); 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit 
şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul garantării (PL-x 829/2015) – lege ordinară (233 voturi pentru, 1 împotrivă); 

8. Proiectul de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase (PL-x 761/2015) – lege ordinară (232 voturi pentru, 1 abţinere); 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
(PL-x 39/2016) – lege ordinară (234 voturi pentru); 

9. Propunerea legislativă privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de 
producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea 
valorificării producţiei de vin (Pl-x 281/2010) – lege ordinară (234 voturi pentru); 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 
(PL-x 41/2016) – lege ordinară (239 voturi pentru); 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015) – lege ordinară 
(239 voturi pentru, 2 abţineri); 

12. Proiectul de 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 (PL-x 
661/2015) – lege ordinară (239 voturi pentru); 

13. Proiectul de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă (PL-x 814/2015) – lege ordinară (152 voturi pentru, 3 împotrivă, 62 abţineri); 
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a 
altor acte normative (PL-x 830/2015) – lege organică (219 voturi pentru); 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri 
de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru 
implementarea altor acte normative (PL-x 140/2014) – lege organică (218 voturi pentru); 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea anexelor nr.3.30, 8 și 8.11 la Legea nr.45/2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl-x 362/2013) – lege 
organică (214 voturi pentru). 

 
În aceeaşi zi, tot prin vot final, au fost adoptate alte 19 proiecte de lege (16 ordinare, 3 organice), pentru care au 

fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 
În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală (Pl-x 350/2015) - lege ordinară, aceasta a fost retrimisă Comisiei pentru buget în vederea 
întocmirii unui raport suplimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2016  
săptămâna  14 – 18 martie 2016   

 

4

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2016 
(Situaţia cuprinde datele la 16 martie 2016) 

                       

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 895  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 78

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 92

113

– votate  113

             din care: - înaintate la Senat      21 

                            - în procedura de promulgare 39 

                            - promulgate* 12 

                            - respinse definitiv 41 

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 786

a) pe ordinea de zi 250

b) la comisii  506

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

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

8

3) Desesizări 3

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 18

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 14

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4

 
 
 

     Cele113 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                          37 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    18  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     11  proiecte de legi  
                          76 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2015 au fost promulgate 33 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de miercuri, 16 martie 
 

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 271 

        din care: - în dezbatere 
271

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               29  

32  

   - votate 32
         din care: - înaintate la Senat   3 
                        - la promulgare 12 
                        - respinse definitiv 17 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
 
 ▪ Cele 32 iniţiative legislative votate privesc: 
           10 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                din care: 
            2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                     6  proiecte de legi  
            22  propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 14 – 18 martie 2016 

 
 

 
 

 
 

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

1.  PL-x 810/2015 - Lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional  
 

2.  PL-x 643/2015 - 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 siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate 
acestor încălcări  
 

3.  PL-x 829/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării  
 

4.  PL-x 830/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura 
adopţiei, precum şi a altor acte normative  
 

5.  PL-x 140/2014 - 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  
 

6.  PL-x 761/2015 - Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase  
 

7.  PL-x 685/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
  

8.  PL-x 661/2015 - 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  
 

9.  PL-x 814/2015 - Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
  

10.  Pl-x 281/2010 – Lege privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor 
agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi 
pentru încurajarea valorificării producţiei de vin 
 

11.  Pl-x 362/2013 - Lege pentru modificarea anexelor nr.3.30,8 şi 8.11 la Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" 
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare 
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12.  PL-x 39/2016 - Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe  
 

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

1. Pl-x 885/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.912 din 7 octombrie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare  
 
Se comunică respingerea 
 

2. Pl-x 12/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, pentru 
modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 393/2004 şi Legii nr.554/2004, precum şi pentru 
completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind validarea 
şi invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind transmiterea unui punct de vedere în 
considerarea legalităţii actului administrativ 
 
Se comunică respingerea 
  

3. PL-x 41/2016 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul 
apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, 
semnat la Alger la 7 decembrie 2015  
 

  
 

  
III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 
 
 

1. PL-x 63/2012 - Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator 
 

2. Pl-x 256/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.42 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
  

3. PL-x 747/2011 - Proiectul de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal  
 

4. PL-x 68/2012 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.140 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 

5. Pl-x 213/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.152 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal  
 

6. Pl-x 434/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal  
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7. Pl-x 375/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal  
 

8. Pl-x 297/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal  
 

9. Pl-x 300/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art.70 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal  
 

10. Pl-x 271/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  
 

11. Pl-x 436/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 

12. Pl-x 561/2013 - Propunerea legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal  
 

13. Pl-x 500/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.g) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 

14. PL-x 126/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal  
 

15. Pl-x 544/2014 - Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea 
consumului şi relansarea activităţilor economice  
 

16. Pl-x 112/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea art.194 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal  
 

17. PL-x 241/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea art.29623din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2016 
( situaţie la data de 17 martie 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, 84 au fost transmise Parlamentului, dintre care  80 au fost 
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 4 sunt 
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

 
10 
 

0

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

0
1
0

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

4
5
0

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

74 4

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

16
43
0

- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

2
9
0

Total  4  60
  

20

Total general: 84 4 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANEXĂ 
 
 

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

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1177  mmaarrttiiee   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 
830/2015 

 
L 

515/2015 

Proiect de 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  - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ Plen 
BUG, MUN şi JUR 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 09.03.2016 
(117/R/ 2016) 

2 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative.  
(poz. I-b-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 - Adoptat pe 
25.03.2014 
CD - OZ Plen 
JUR 
  

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 09.03.2016 
(121/R/ 2016) 

3 

PLx 
728/2015 

 
L 

383/2015 

Proiect de 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 - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD -  OZ Plen  
MUN  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
respinse depus 
pe 16.03.2016 
(142/R/ 2016) 



 
2

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
824/2015 

 
L 

395/2015 

Proiect de 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 - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ Plen   
MUN şi INV 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse depus 
pe 16.03.2016 
(144/R/ 2016) 

5 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de 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 - Adoptat pe 
18.03.2015 
CD - OZ Plen  
JUR 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 16.03.2016 
(150/R/ 2016) 

6 

 
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 - OZ Plen  
AGRI şi MUN 
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi 
respinse depus 
pe 17.03.2016 
(151/R/ 2016) 

7 

PLx 
718/2015 

 
L 

508/2015 

Proiect de 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  - Adoptat pe 
20.10.2015 
CD - OZ Plen  
JUR 
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 17.03.2016 
(153/R/ 2016) 



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

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) 

9 

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) 

10 

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) 

11 

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  



 
4

Nr. 
crt 

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

12 

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 

13 

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 

14 

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 

15 

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 



 
5

Nr. 
crt 

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

16 

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 

17 

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 - Retrimis 
pe data de 
23.10.2012  
ECON şi JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR:  

18 

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 

19 

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 



 
6

Nr. 
crt 

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

20 

 
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  
BUG CD + BUG S 
pt. raport comun 

TDR: 
01.10.2015 

21 

 
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  
BUG CD + BUG S 
pt. raport comun 

TDR: 
01.10.2015 

22 

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 -  Retrimis 
pe 15.02.2016  
BUG şi MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
04.03.2016 

23 

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 



 
7

Nr. 
crt 

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

24 

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 

25 

PLx 
644/2015 

 
L 

541/2015 
 

Proiect de 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 -  BUG 
 pt. raport  
S  - 
 

 
TDR: 
26.11.2015 

26 

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 -  Retrimis 
pe 21.12.2015 
BUG 
pt. raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
09.03.2016 

27 

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 -  BUG  
pt. raport  
 

 
TDR: 
12.11.2015 



 
8

Nr. 
crt 

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

28 

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 
 

29 

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 
 

30 

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 
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31 

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 
 

32 

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 - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

33 

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 - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

34 

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 - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
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35 

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 - IND şi 
JUR 
 pt. raport comun

 
 

 
TDR: 
21.03.2016 
 

36 

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 

37 

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 - IND şi 
JUR 
pt.raport 

 
 
TDR: 
16.02.2015 

38 

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 
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39 

PLx 
70/2016 

 
L 

19/2016 

Proiect de 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 - IND  
pt. raport 

 
 
TDR: 
05.04.2016 

40 

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 

41 

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 

42 

 
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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43 

 
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 
 

44 

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 -  AGRI  
pt. raport  

 
TDR: 
24.11.2015 

45 

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 

46 

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 
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47 

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 

48 

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 

49 

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 
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50 

 
 
 
 

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 

51 

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 

52 

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 

53 

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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Nr. 
crt 

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

54 

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 

55 

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 

56 

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 

57 

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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Nr. 
crt 

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

58 

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 - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
29.10.2015 

59 

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 
aLegii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării 
radicale a procedurii de republicare a actelor normative în 
Monitorului Oficial al României, Partea 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 

60 

PLx 
887/2015 

 
L 

584/2015 

Proiect de 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  - Adoptat pe 
14.12.2015 
CD - APAR 
 pt. raport 

TDR:  
04.020.2016 
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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 
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Nr. 
crt 

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

3 

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 -  OZ Plen 
Jur 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 
 
  

4 

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 şi JUR 
pt. raport suplimentar 
 

TDR: 
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Nr. 
crt 

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

5 

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 
 

 
La promulgare  
din data de 
08.03.2016 
 

6 

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 
 

La promulgare 
din data de 
01.03.2016 

7 

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 

La promulgare 
din data de 
01.03.2016 

8 

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 
 

La promulgare 
din data de 
01.03.2016 
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Nr. 
crt 

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

9 

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 
 

La promulgare 
din data de 
01.03.2016 

10 

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 

La promulgare 
din data de 
09.03.2016 

11 

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 

La promulgare 
din data de 
09.03.2016 

12 

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 

La promulgare 
din data de 
12.03.2016 
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Nr. 
crt 

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

13 

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 

La promulgare 
din data de 
09.03.2016 

14 

PLx 
643/2015  

 
L 

506/2015 

Proiect de 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  - Adoptat pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

 

15 

PLx 
661/2015 

 
L 

385/2015 

Proiect de 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  - Adoptat pe 
07.10.2015 
CD - Adoptat pe 
16.03.2016 
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Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
685/2015 

 
L 

379/2015 

Proiect de 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 - Adoptat pe 
12.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

 

17 

PLx 
761/2015 

 
L 

543/2015 

Proiect de 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  - Adoptat pe 
28.10.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 
 

 

18 

PLx 
810/2015 

 
L 

367/2015 

Proiect de Lege privind supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar 
naţional. (poz. I-b-5) 
- 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  - Respins pe 
10.11.2015 
CD -  Adoptat pe 
16.03.2016 

 

19 

 
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 

20 

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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                                            IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  LLAA  SSEENNAATT  ((pprriimmăă  CCaammeerrăă))                                        

Nr. 
crt 

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

1 L 
665/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã 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 

 
S  - BUG   
pt. raport 
CD - 

TDR: 
01.03.2016 

2 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 

 
S  - MUN şi ÎNV  
pt.raport 
CD - 

TDR: 
01.03.2016 

3 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 

 
S  - MUN  
pt. raport 
CD - 

TDR: 
01.03.2016 

4 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) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - AGRI   
pt.raport 
CD - 

TDR: 
08.03.2016 
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LEGENDA 

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

APAR 
POL EXT 

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

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de 18 martie 2016) 
 
 
 

               I.  În perioada   14 – 18 martie 2016 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 26 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 21 avize. 

Cele 26 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 17 

   9 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

4  
2  

20  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 480 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   68  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  44  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  2613 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 154 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 33 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 1 

TOTAL     771 725 929 188 

 
 
 



                  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  14 - 18 martie 2016 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.744/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 

nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

32 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(136/R din 15.03.2016) 

2 

 
 
PLx.25/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government 
Partnership) – raport comun cu comisiile pentru administraţie şi 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.02.2016 

Raport de adoptare  
(154/R din 17.03.2016) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.578/2015 Proiectul Legii turismului 

19 parlam. 
adoptat de 

Senat 
01.03.2016 

Raport de respingere 
(139/R din 16.03.2016) 

2 

 
PLx.842/2015 Proiect de Lege privind combaterea risipei alimentare 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de respingere 
(140/R din 16.03.2016) 

3 

 
Plx.851/2015 Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare 

52 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.03.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(141/R din 16.03.2016) 



4 

 
Plx.606/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol – raport comun cu comisia pentru agricultură 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.03.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(27/RS din 16.03.2016) 

5 

 
Plx.16/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.33 alin.1, 
lit.g şi a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013 cu 
modificările şi completările ulterioare – raport comun cu comisia 
pentru administraţie 

31 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.02.2016 
Raport de respingere 

(147/R din 16.03.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.606/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol – raport comun cu comisia pentru industrii 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

01.03.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(27/RS din 16.03.2016) 

2 

 
PLx.717/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu 
comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(151/R din 17.03.2016) 

 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.885/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun cu comisia juridică 

18 parlam. 23.02.2016 
Raport de respingere 

(133/R din 11.03.2016) 

2 

 
PLx.579/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi complearea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia juridică 

33 parlam. 
adoptat de 

Senat 
02.02.2016 

Raport de respingere 
(145/R din 16.03.2016) 

3 

 
Plx.16/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.33 alin.1, 
lit.g şi a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013 cu 
modificările şi completările ulterioare – raport comun cu comisia 
pentru industrii 

31 parlam. 
respinsă 
de Senat 

15.03.2016 
Raport de respingere 

(147/R din 16.03.2016) 



4 

 
 
PLx.25/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government 
Partnership) – raport comun cu comisiile pentru buget şi juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
13.10.2015 

Raport de adoptare  
(154/R din 17.03.2016) 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.782/2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale avocaţilor – raport comun cu comisia juridică 

28 parlam. 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(110/RS din 
15.03.2016) 

2 

 
PLx.728/2015 

Proiect de 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 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare  
(142/R din 16.03.2016) 

3 

 
PLx.813/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute 
ca persoane juridice de utilitate publică 

38 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(143/R din 16.03.2016) 

4 

 
 
PLx.824/2015 

Proiect de 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 – raport comun cu comisia pentru 
învăţământ 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(144/R din 16.03.2016) 

5 

 
PLx.569/2015 
 
 
PLx.347/2013 
 
 
Plx.533/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 

15 parlam. 
adoptat de 

Senat 
1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 
PLx.569/2015 şi 

respingere a 
PLx.347/2013 şi 

Plx.533/2013 
(148/R din 16.03.2016) 

6 

 
PLx.717/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu 
comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(151/R din 17.03.2016) 



 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.50/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea 
nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(135/R din 14.03.2016) 

2 

 
Plx.4/2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate 

124 
parlam.  

15.03.2016 
Raport de respingere 

(138/R din 15.03.2016) 

3 

 
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 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(51/RS din 16.03.2016) 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.824/2015 

Proiect de 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 – raport comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(144/R din 16.03.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.764/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

63 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(29/RS din 14.03.2016) 

2 

 
PLx.765/2015 Proiect de Lege pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanţa 

Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 

63 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(30/RS din 14.03.2016) 



 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
Plx.885/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

18 parlam. 08.03.2016 
Raport de respingere 

(133/R din 11.03.2016) 

2 

 
Plx.390/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.03.2016 
Raport de respingere 

(134/R din 14.03.2016) 

3 

 
 
PLx.50/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea 
nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 
pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(135/R din 14.03.2016) 

4 

 
Plx.883/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul organizării instanţelor judecătoreşti 
1 parlam. 15.03.2016 

Raport de respingere 
(137/R din 15.03.2016) 

5 

 
PLx.782/2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale avocaţilor – raport comun cu comisia pentru muncă 

28 parlam. 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(110/RS din 
15.03.2016) 

6 

 
PLx.579/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi complearea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia pentru administraţie 

33 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.03.2016 

Raport de respingere 
(145/R din 16.03.2016) 

7 

 
Plx.364/2015 

Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii 
admnistraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi a unor prevederi 
ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

1 parlam. 
adoptată 
de Senat 

15.03.2016 
Raport de respingere 

(149/R din 16.03.2016) 

8 

 
PLx.267/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(150/R din 16.03.2016) 



9 

 
Plx.149/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 
tehnică judiciară şi extrajudiciară 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

01.03.2016 
Raport de respingere 

(152/R din 17.03.2016) 

10 

 
 
 
PLx.718/2015 

Proiect de 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 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
01.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(153/R din 17.03.2016) 

11 

 
 
PLx.25/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government 
Partnership) – raport comun cu comisiile pentru buget şi 
administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
15.03.2016 

Raport de adoptare  
(154/R din 17.03.2016) 

 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

PLx.23/2016 
 
 
 
PLx.22/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

67 parlam. 
adoptat de 

Senat 
1 parlam. 
adoptat de 

Senat 

15.03.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 
PLx.23/2016 şi 
respingere a 
PLx.22/2016 

(146/R din 16.03.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 Declaraţii politice 

 
 
 
 

Domnule Ministru Vasile Dîncu, și județul Bacău e în România! 
 

Domnule Ministru,  Vasile Dîncu, țin să vă reamintesc că unul dintre obiectivele de bază ale politicii de 
dezvoltare regională asumate de către Ministerul pe care îl conduceți este „diminuarea dezechilibrelor regionale 
existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare 
întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre”. În concordanță cu acest principiu, vă cer să tratați cu mai 
multă atenție situația cu care se confruntă județele din regiunea Moldova, în speță situația județului Bacău.  

În calitate de parlamentar, am avut dese intervenții publice cu privire la infrastructura regiunii Moldova. 
Demersurile mele publice vizând situația dramatică a infrastructurii rutiere din regiunea Moldova a fost o constantă a 
mandatului meu de parlamentar, în speranța conștientizării factorilor politici decidenți asupra situației din teren. 
Lipsa unei autostrăzi în regiunea Moldova, starea deplorabilă a drumurilor  județene și locale sunt factori care, în 
ultimii ani, au determinat izolarea economică a acestei regiuni istorice. 
Bacăul, județul pe care îl reprezint în Parlament, nu face notă discordantă de la tabloul nepăsării care caracterizează 
mai toate județele Moldovei.  

Nu doresc să cad în capcana politizării acestui subiect, însă nu pot să nu remarc faptul că județele Moldovei 
au fost marginalizate când a venit vorba despre alocări de fonduri pentru infrastructură, în comparație cu alte județe. 
Spre exemplu, anul trecut, Guvernul României condus de Victor Ponta, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, a alocat peste 48 milioane de lei judeţului Cluj pentru obiective de investiţii și peste 37 
milioane de lei pentru anii 2016-2017. Suma acordată pentru obiectivele de investiţii din judeţul Cluj de către 
Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de la acea vreme, pentru anul 
2015, a fost suplimentată în luna septembrie cu 15,9 milioane de lei. 

Lipsa unei autostrăzi în regiunea Moldova, starea deplorabilă a drumurilor  județene și locale sunt factori 
care, în ultimii ani, au determinat izolarea economică a acestei regiuni istorice. În condițiile unor alocări 
discreționare de fonduri pentru infrastructura rutieră de la nivelul Consiliului Județean, alocări folosite ca 
instrumente electorale (un exemplu fiind perioada de dinaintea ultimelor alegeri prezidențiale), este o obligație a 
Guvernului să echilibreze discrepanțele de la nivel local între diverse unități administrativ – teritoriale. Printre cele 
mai vitregite zone de la nivelul județului Bacău sunt drumul județean din comuna Poduri, DN 12 A Dărmănești – 
Valea Uzului – Harghita, DJ 119 Sărata – Faraoani, drumurile locale din comuna Secuieni, DJ 206B Răcăciuni – 
Dumbrava sau DJ 252C Tătărăști – Corbasca, în cazul unora dintre obiective autoritățile județene solicitând sprijin 
financiar necesar. 
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În condițiile în care aceste investiții în infrastructură ar asigura o reală dezvoltare a acestor zone, aproape 
imposibil de realizat cu fonduri locale, Domnule Ministru vă solicit în mod imperios alocarea de fonduri către aceste 
comunități, care nu trebuie sancționate, ca până acum, ca urmare a opțiunilor politice și a politicilor discreționare!  

 
Deputat 

Ionel Palăr 
 

*** 
 

Trei motive pentru care nu se repune în funcţiune sistemul electronic de vot 
 

Camera Deputaţilor constinuă să fie dată înapoi în timp cu 10 ani. Deputaţii votează ca până în anul 2006, 
prin ridicarea mâinii. Pe 24 februarie s-a supus la vot – cred că a fost vot unicat în sistemul parlamentar – 
suspendarea sistemului electronic de vot, până la remedierea unei aşa-zise defecţiuni. S-a afirmat că într-o săptămână 
totul se va rezolva. Au trecut deja trei săptămâni şi nu s-a rezolvat nimic. Este de necrezut, că în anul 2016, într-o 
instituţie precum Camera Deputaţilor nu se poate rezolva (dacă este vorba de vreo problemă) repunerea în funcţiune a 
sistemului de vot electronic. 

La votul prin ridicarea mâinii se pot produce erori. Involuntar, pentru că cei care numeră sunt şi ei oameni. 
Dar erorile sunt erori şi pot influenţa rezultatul unui vot foarte strâns. Dar pot fi şi erori voluntare. Şi tare mă tem că 
nu există voinţa politică din partea actualilor majoritari ca sistemul de vot electronic să funcţioneze. Suntem în 
ultimul an al legislaturii, în penultima sesiune – de fapt sesiunea de toamnă se va desfăşura sub semnul campaniei 
electorale – adică în „sezonul” în care se dau marile tunuri în Parlament. Şi cei care dau aceste tunuri au interesul să 
nu existe un sistem de vot electronic. Din două motive. Primul: poate este nevoie să se ciupească un vot sau două 
pentru ca o lege să treacă. Al doilea: să nu afle opinia publică – prin intermediul presei sau direct, accesând site-ul 
Camerei Deputaţilor – cine şi cum a votat o lege dubioasă, o lege prin care se mai instituie cine ştie ce privilegii 
parlamentarilor sau foştilor parlamentari. Vine campania electorală şi poate sunt unii care nu vor ca alegătorii să afle 
că anumite legi criticate sau pe care ei nu le agrează au fost votate de cei sau de partidul pe care trebuie să pună 
ştampila.  

Şi ar mai fi chiar şi un al treilea motiv pentru care nu se doreşte repunerea în funcţie a sistemului de vot 
electronic: nu se mai poate afla concret cine a chiulit de la sesiunile de vot. Pentru că şi acest lucru dă foarte rău în 
ochii electoratului, mă refer la cel care nu este captiv.  
 

Deputat 
Mircea Cazan 

 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Popa Octavian Marius 
Obiectul interpelării: Scutiri pentru foştii deţinuţi politici 

 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România reclamă, în mass-media, că foştii deţinuţi 

politici nu mai primesc o serie de facilităţi, ca urmare a apariţiei noului cod fiscal. 
Ţinând cont de acest lucru, vă întreb, doamnă ministru, din ce motiv nu s-au aplicat aceste scutiri pentru 

foştii deţinuţi politici? 
Solicit răspuns scris. 

*** 
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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. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
vă adresez prezenta interpelare :  
  După cum vă este desigur cunoscut, subiectul autostrăzilor care nu se construiesc în România este unul care 
suscită un deosebit interes public. 
 Pentru acest motiv vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi câţi kilometri de autostradă au fost finalizaţi 
în intervalul scurs de la începutul acestui an şi până la data prezentei interpelări, având în vedere faptul că în cea mai 
mare parte a acestui interval de timp au fost condiţii meteorologice favorabile, care ar fi permis executarea de lucrări. 
 Precizez că, dată fiind importanţa subiectului şi pentru a ţine la curent cetăţenii, vă voi adresa săptămânal o 
interpelare şi vă voi solicita date concrete despre progresul lucrărilor la autostrăzi.  
 Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 Cu deosebită consideraţie 

*** 
 
 
Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat Gheorghe Roman 
Obiectul interpelării: „Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a coridorului IV paneuropean, 
pentru circulația trenurilor cu viteză maxima de 160 km/h. secțiunile Sighișoara – Coșlariu și Coșlariu - 
Simeria” 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Prin HG nr. 558/02.07.2014 s-a hotărât exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a coridorului IV 
paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteză maxima de 160 km/h  secțiunile Sighișoara – Coșlariu și Coșlariu 
- Simeria”. 
 Cetățenii  expropriați din comuna Axente Sever nu au primit până acum sumele de bani care li se cuvin în 
urma exproprierii. 
 Prin prezenta vă rog să depuneți toate diligențele pentru rezolvarea favorabilă în termen de urgență a situației 
create și solicit lămuriri cu privire la depășirea termenului de virare a sumelor datorate cetățenilor din comuna 
Axente Sever. 
 Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii 
De către:  deputat Raluca Turcan  
Obiectul interpelării: Situația privind întreruperea activitãții artistice din cadrul noii clãdiri a Operei 
Naționale din  București 
 
  

Stimate Domnule Ministru, 
 
 În anul 2012 au început lucrãrile pentru noul sediu al Operei Naționale București. Dupã mai mulți ani în care 
Teatrul Național de Operetã „Ion Dacian” și-a desfãșurat activitatea în diverse spații de ocazie, se preconiza ca 
acesta sã funcționeze într-o salã nou construitã și care sã-i fie destinatã exclusiv. Astfel, în luna ianuarie a anului 
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2015 noua salã a fost inauguratã, însã lucrãrile de construcție neconforme și nerespectarea ordinii acestora au dus la 
întreruperea activitãții artistice din cadrul Operei Naționale București. S-au cheltuit milioane de euro din bani publici  
pentru construirea acestei clãdiri iar acum este închisã. 
  Așadar, Domnule Ministru, vã adesez urmãtoarele întrebãri: 
1. În cât timp se preconizeazã redeschiderea clãdirii Teatrul Național de Operetã „Ion Dacian”? 
2. Se poate oferi acesteia posibilitatea funcționãrii într-un alt spațiu pânã la finalizarea lucrãrilor? 
 Vã rog sã îmi comunicați în scris rãspunsul la interpelarea înaintatã. 
 

*** 
Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Situaţia privind lipsa de interes pentru reconstruirea pasarelei pietonale din comuna 
Tâncăbești 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
       Din anul 2008 cetăţenii comunei Tâncăbești din judeţul Ilfov nu mai dispun de pasarelă pietonală. Această 
pasarelă a fost distrusă în urma unui grav accident rutier şi de atunci, trecerea pietonală suspendată nu a mai fost 
reconstruită. Autorităţile locale au înlocuit pasarela cu o trecere de pietoni ce traversează un drum naţional cu 2 benzi 
pe fiecare sens. Cetăţenii sunt obligaţi să traverseze zilnic o şosea extrem de aglomerată, fiind expuşi în permanență 
pericolului producerii unor accidente rutiere. Pasarelele pietonale sunt folosite tocmai pentru a facilita traversarea 
drumurilor aglomerate, cu mai mult de 2 benzi, pentru a preîntâmpina producerea de accidente. Trecerea de pietoni 
marcată în locul fostei pasarele pietonale nu reprezintă o soluţie sigură pentru locuitorii comunei Tâncăbești. De 
aceea o intervenţie imediată din partea autorităţilor abilitate este absolut necesară. 
            Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări : 
1. Cine este responsabil pentru lipsa de interes în privinţa reconstruirii pasarelei pietonale din comună 
Tâncăbești de la km 28+700m şi care vor fi sancțiunile aplicate? 
2. Cum şi când va interveni Ministerul Transporturilor pentru reconstruirea pasarelei pietonale din comuna 
Tâncăbești?   
     Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
 

*** 
Adresată: domnului Adrian Curaj, ministrul Educației și Cercetării Stiințifice 
De către:  deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Situația privind licitația manualelor elevilor din clasa a IV-a 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 

În urma licitației pentru manualele elevilor de clasa a IV-a, reprezentanții editurilor au semnalat nereguli cu 
privire la nerespectarea regulamentului impus. Secretizarea ofertei editurii este obiligatorie pentru ca evaluatorii sã 
nu ºtie cui aparþin manualele pe care le evalueazã, iar Consiliul Național de Evaluare și Examinare sã nu fie 
pãrtinitor. Încãlcarea acestui regulament ne pune în fața unei situații similare anilor precedenți în care elevii nu au 
avut manuale pe bãnci în primii trei ani de școalã, din cauza întârzierilor ºi problemelor în derularea licitaþiilor. 
Astfel, din nou, pentru 200.000 de elevi, ar putea fi încalcat dreptul constituțional la învãțãturã gratuitã. 

 Așadar, Domnule ministru, vã adresez urmãtoarele întrebãri: 
3. Când veți face publice rezultalele anchetei interne ? 
4. Cum veți modifica procesul de achiziție a manualelor pentru a nu repeta greșelile din anii precedenți? 
5. Când o sã publicați regulamentul licitației pentru manualele elevilor de clasa a V-a și a IX-a ? 
         Vã rog sã îmi comunicați în scris rãspunsul la interpelarea înaintatã. 

 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Achim Irimescu,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Situaţia fermelor finanţate prin PNDR 2014-2020 
 
 Domnule ministru, 
 
 După cum bine ştiţi, sectorul de creştere şi îngrăşare a suinelor se confruntă cu cea mai gravă criză 
înregistrată vreodată în acest sector. Întrucât există un nivel investiţional ridicat în fermele de crestere şi îngrăşare a 
suinelor, investiții prin care au fost accesate fonduri europene nerambursabile, vă rog să precizaţi: 
 
 1. Câte ferme de acest tip au fost finanţate prin PNDR 2007-2013 şi ce sume au fost alocate acestei măsuri de 
construcţie şi modernizare? 
 2. Care este situaţia, din punct de vedere economic, a fermelor care au beneficiat de fonduri europene şi câte 
dintre acestea se află în insolvenţă/faliment, de la care MADR, prin agenţiile sale, va trebui să se înscrie pentru 
recuperarea  sumelor? (precizând numele fermelor şi sumele investite) 
 3. Care este relația dintre MADR și ANSVSA? 
 4. Câte controale au fost întreprinse de MADR cu scopul verificării calităţii şi trasabilităţii cărnii provenite 
din spaţiul extracomunitar şi din ţările terţe şi ce sancţiuni au fost aplicate? 

5. Ţinând cont că nereuşita acestor proiecte poate duce la prăbuşirea industriei din acest sector, care sunt 
măsurile pe care le întreprindeţi pentru a evita acest lucru? 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
George Scarlat 

 
*** 

                                                                                                           
 
Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  
 

Posibilitatea asigurării unor burse de studii în România pentru studenți din Republica Moldova 
 
 Doamna Ministru, 
 
 Vreau să vă supun atenției un caz semnalat mie de un român din Republica Moldova, ce are nevoie de 
sprijinul statului nostru.  
Vladislav Căpățînă este cetățean al Republicii Moldova, cu domiciliul în localitatea Vorniceni. Problema lui o 
reprezintă finanțarea studiilor celor doi gemeni ai săi, Adrian și Veaceslav Căpățînă, admiși fără bursă la Facultatea 
de electronică, comunicații și calculatoare a Universității din Pitești.  
 Situația financiară a lui Vladislav Căpățînă nu-i permite să-i susțină pe cei doi gemeni la facultate, mai ales 
că mai are încă un copil, mai mic decât ceilalți doi. Veniturile lui Vladislav Căpățînă se rezumă la pensia MAI (este 
maior de poliție în rezervă) de 2400 lei moldoveneşti, adică aproximativ 480 lei româneşti, la care se adaugă alți 100 
de lei moldovenești (20 de lei românești) ca pensie pentru că este veteran al războiului moldo-rus de la Nistru din 
1992. 
 Legăturile lui Vladislav Căpățînă cu România au devenit tot mai puternice, fiind un susținător fervent al 
românismului în Republica Moldova. Pe lângă alte acțiuni cu profund caracter unionist, în calitatea lui de consilier 
local și raional, și-a adus un aport important la înfrățirea satului său Vorniceni cu comune din județele Dolj și 
Botoșani. „Vă dau toate asigurările că şi fiii mei au fost educaţi şi-i educ în continuare într-un spirit patriotic şi 
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naţional, ei fiind buni români şi luptători pentru idealurile noastre româneşti”, susține Vladislav Căpățînă într-un 
memoriu pe care mi l-a trimis. 
 În aceste condiții, vă rog să identificați modalități în care pot fi asigurate bursele de studii pentru gemenii 
Căpățînă. Atașat, vă trimit mai multe documente, printre care memoriul lui Vladislav Căpățînă și documentul din 
care rezultă faptul că cei doi frați Căpățînă au fost admiși la Facultatea de electronică, comunicații și calculatoare a 
Universității din Pitești, dar fără bursă. 

Menţionez că doresc răspuns în scris.  
Cu deosebită consideraţie, 
  

Deputat  
Costel Şoptică 

 
*** 

 
Adresată domnului  Dacian Julien Cioloș, Prim-ministrul României 

 
Alocarea de  fonduri pentru renovarea/reabilitarea SpitaluluiClinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 

  
  Stimate domnule Prim-ministru, 
  
 Ca urmare a vizitei de săptămâna trecută efectuată de către d-voastră la Cluj-Napoca, în presa locală 
(http://gazetadecluj.ro/spitalul-clinic-judetean-de-urgenta-cluj-abandonat-de-politicieni-ignoranta-lor-pune-in-
pericol-vietile-oamenilor/) au fost relatate presupuse afirmații ale d-voastră în ceea ce privește 
finanțarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. Presa relatează cum că ați fi spus într-o discuție avută 
cu cei de la Consiliul Județean Cluj să nu mai aloce fonduri spitalului județean pe motiv că în următorii 5 ani 
urmează a se construi Spitalul Regional de Urgență Cluj.  
 În primul rând, vă solicit să lămuriți sensul celor relatate de către presă.  Este adevărat sau nu că ați solicitat 
celor de la Consiliul Județean Cluj să nu mai aloce bani? 
 Vă atrag atenția că în acest moment Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca deservește cetățeni și 
din județele limitrofe: Alba, Bihor, Satu-Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Mureș și nu numai. 
 În al doilea rând, ținând cont de faptul că Spitalul Regional de Urgență Cluj este preconizat a se construi în 
următorii 5 ani care sunt planurile Guvernului în ceea ce privește finanțarea actualului spital județean? Ce strategie 
are Guvernul pentru a susține importantele obiective de finanțare ale spitalului? 
 În al treilea rând, dacă sunt adevărate cele relatate de presă, în următorii 5 ani prin subfinanțarea Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca există riscul să moară oameni. Cine își asumă responsabilitatea?  
 Doresc răspunsul în scris. 
  Cu stimă,  

Deputat  
Elena-Ramona Reuer 

 
*** 

 
 
Adresată domnului  Dacian Julien Cioloș, Prim-ministrul României 
 

Clarificări privind activitatea ONJN 
 

Ca urmare a interpelării 8778A/2015, pe care v-am adresat-o anterior, referitoare la activitatea Oficiului 
Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și a răspunsului nr. 1680 din 14.01.2016, revin cu solicitarea de a se furniza 
unele clarificări în legătură cu cele precizate de președintele ONJN, doamna Odeta Nestor.  

ONJN se prevalează de acea analiză comparativă propusă de Consiliul Concurenței în punctul de vedere emis 
în 2013, dar face o confuzie: analiza cerută de Consiliu se referă DOAR la comparația dintre sumele colectate la 
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bugetul de stat de pe urma aparatelor de tip VLT, respectiv a celor de tip slot-machine, iar această analiză putea fi 
întocmită chiar la nivelul anului 2014, așa cum a recomandat Consiliul Concurenței.  

De altfel,  recent ONJN a făcut public un raport din care reiese foarte clar cât s-a colectat la buget de stat de 
pe urma aparatelor de tip slot-machine in 2015, ceea ce demonstrează faptul că reprezentanții instituției cunosc 
indicatorii solicitați. Astfel, tot ce trebuie sa facă este să confrunte sumele cu cele colectate de pe urma aparatelor de 
tip VLT. 

 În răspunsul formulat, ONJN susținea că nu poate avea indicatorii referitori la încasările de pe urma 
aparatelor de tip slot-machine deoarece acestea nu ar fi încă interconectate, fapt ce se va întâmpla abia în 2016. Prin 
lege, operatorii sunt obligați să comunice ONJN situația încasărilor zilnice, pentru fiecare aparat de tip slot-machine, 
conform conturilor din aparate, iar aceste sume pot fi oricând comparate de ONJN cu cele înregistrate de contorizarea 
electronică. Mai mult decât atât, începând cu data de 1 ianuarie 2016, a fost instituită obligația interconectării 
electronice a aparatelor de tip slot-machine, iar operatorii s-au conformat deja, deci ONJN deține informații foarte 
precise cu privire la încasări. 

 Având în vedere cele menționate, vă rog să îmi comunicați următoarele: 
1. De ce nu a realizat Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc analiza recomandată de Consiliul Concurenței 
strict cu privire la colectarea bugetară de pe urma aparatelor de tip VLT și respectiv slot-machine, la nivelul anului 
2014 ? 
2. Care este colectarea bugetară de la nivelul anului 2015 pentru aparatele de tip slot-machine și respectiv 
pentru aparatele VLT ?  
3. În contextul precizat, de ce susținea reprezentanții ONJN că nu dețin informații certe cu privire la încasările 
aparatelor de tip slot-machine? Daca ONJN nu poate raporta ce încasări generează aparatele de tip slot-machine, 
constatăm că nu își îndeplinește rolul fundamental, de autoritate în domeniu.   
4. Admițând ca postura de președinte al ONJN presupune poziționarea neutră față de un operator sau altul, de 
ce a ales doamna Nestor să susțină cauza VLT, respectiv respingerea L676 ?  

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat  
Maria Grecea 

 
*** 

 
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Completarea Ghidului Solicitantului aferent Submăsurii 6.4 în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2014 -2020 

  
Am primit pe adresa cabinetului meu parlamentar mai multe sesizări referitoare la completarea Ghidului 

Solicitantului aferent Submăsurii 6.4 în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 -2020 care este în 
prezent în consultare publică. 

Astfel: 
-În scopul atingerii obiectivelor stabilite în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 -2020, 
Submăsura 6.4.  de a acorda sprijin pentru investițiile microîntreprinderilor ºi întreprinderilor mici din mediul rural 
care creeazã sau dezvoltã activitãþi non-agricole în zonele rurale, prin stimularea mediului de afaceri din mediul 
rural; creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale; dezvoltarea activităţilor neagricole 
existente; crearea de locuri de muncă; creşterea veniturilor populaţiei rurale; reducerea diferenţelor dintre mediul 
rural şi urban; 
-Având în vedere faptul că lista cu domeniile acoperite în cadrul Submăsurii 6.4.  nu este exhaustivă, aşa cum este 
prevăzut în Ordinul nr. 1731/13.07.2015 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi că Ghidul Solicitantului 
aferent Submăsurii 6.4 este în prezent în consultare publică,  
-În contextul în care activitatea medicilor stomatologi este încadrată în Ghidul Solicitantului aferent SM 6.4. la 
categoria “servicii pentru populaţia rurală” (cod CAEN 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică), constituind un 
domeniu prioritar, şi ţinând cont de faptul că activitatea tehnicienilor dentari este strâns legată de cea a medicilor 
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stomatologi, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 96/2007 republicată, art. 6 alin. (1) “Exercitarea profesiei de 
tehnician dentar se realizeazã prin urmãtoarele activitãþi: a) confecþionarea ºi producerea de dispozitive tehnico-
medicale ºi proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bazã de comandã scrisã semnatã ºi parafatã, eliberatã de 
medicul dentist ºi conform pregãtirii ºi specializãrii; ..”, 
-În contextul în care, conform prevederilor Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, 
precum ºi înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (OTDR), profesia de 
tehnician dentar (profesie liberală) poate fi practicată în cadrul mai multor forme de organizare juridică, dintre care 
amintim laboratoarele de tehnică dentară, 
-Ţinând cont de faptul că laboratoarele dentare constituie o formă juridică de exercitare a profesiei de technician 
dentar, în regim independent, înregistrate în Registrul formelor de exercitare a profesiei de technician dentar şi al 
laboratoarelor de tehnică dentară al OTDR, făra a fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului cu un cod CAEN, 
funcţionând în baza Autorizaţiei emise de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România conform Legii nr. 96/2007, în 
mod similar cu medicii umani sau medicii veterinari, 
-Luând în considerare sesizările primite din partea clienţilor care activează în cadrul laboratoarelor dentare şi care 
doresc să-şi dezvolte activitatea în mediul rural, nefiind în prezent eligibili din cauza formei de organizare, precum şi 
de faptul că formele de organizare specializate ale medicilor umani şi veterinari (cabinete medicale 
individuale/cabinete medicale veterinare individuale)  sunt eligibile, 

Vă întreb, domnule Ministru, dacă nu consideraţi oportună şi necesară modificarea Ghidului Solicitantului 
pentru accesarea Submăsurii 6.4, precum şi a reglementărilor cuprinse în Manualul de procedură pentru Submăsura 
6.4 pentru a oferi posibilitatea tehnicienilor dentari, alţii decât cei constituiţi ca societăţi comerciale, să îşi dezvolte 
activitatea în mediul rural, pentru a contribui la atingerea obiectivelor generale ale Submăsurii 6.4 menţionate mai sus 
şi pentru a nu lăsa posibilitatea ca Ghidul Solicitantului să fie considerat discriminatoriu faţă de entităţi care au 
aceleaşi forme de organizare a profesiei liberale. Astfel, se propune completarea listei cu solicitanţii eligibili în 
funcţie de forma de organizare cu “laborator de tehnică dentară, care este organizat şi funcţionează în conformitate cu 
Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum ºi înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România”, precum şi stabilirea activităţii specifice de tehnică dentară (cod 
CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice) ca domeniu prioritar. 

Aştept răspuns în scris. 
Cu deosebit respect,  

 
Deputat   

Ioan Tămâian 
 

*** 
 
 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanțelor Publice 

 
Precizări  ref. la răspunsul  Ministerului Finanţelor Publice la Întrebarea nr. 8776A/09-12-2015- Impozitarea 

clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea, administrarea ori folosinţa Uniunii Artiştilor Plastici din 
România ori a filialelor teritoriale 

    
 Stimată doamnă Ministru, 
 

Aţi menţionat în răspunsul primit la Întrebarea nr. 8776A/09-12-2015, că  „Uniunea Artiştilor Plastici din 
România este persoană juridică română de drept privat, organizaţie profesională, neguvernamentală, fără scop 
patrimonial constituită din creatori şi teoreticieni în domeniul artelor plastice şi vizuale.” Doresc să vă precizez  
faptul că Uniunea Artiştilor Plastici din România ( U.A.P.) este o organizaţie de creatori, nonprofit, 
neguvernamentală, apolitică, persoană juridică de utilitate publică, care cuprinde artiști şi teoreticieni din domeniul 
artelor plastice şi vizuale. Prin utilitate publica, in sensul OG 26/2000, se intelege orice activitate care vizează 
atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si/sau al unei colectivităţi. Instituțiile de utilitate 
publică creează premizele educației,  evoluției spirituale, dezvoltarea simțului estetic și armonizarea laturii afective a 
individului și , implicit, a societății. Societatea nu poate evolua și nici nu se poate armoniza fără actul de cultură. 
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În acelaşi răspuns aţi menţionat că : „prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, s-a stabilit pentru 
consiliile locale competenţa de a acorda scutire sau reducere de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe 
teren pentru clădirile/terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ, facilităţi fiscale de care poate beneficia şi Uniunea Artiştilor Plastici din România.” Dar realitatea este că 
mai multe filiale ale Uniunii Artiștilor Plastici din România se confruntă cu situaţii de-a dreptul dramatice din cauza 
obligaţiei la plată a unor sume uriaşe pentru impozitele pe clădirile în care funcţionează. Acestea sunt rezultate din 
aplicarea Noului Cod fiscal care conferă consiliilor locale posibilitatea de a acorda scutiri și reduceri la impozite/taxe 
pentru clădirile și terenurile utilizate de organizații non profit (precum Uniunea Artiștilor Plastici din România) 
pentru activitățile non profit. Din nefericire, multe consilii locale nu acordă aceste scutiri şi  astfel, au fost create 
regimuri discriminatorii, neuniforme pentru activitatea asociațiilor artiștilor plastici din România.   

Din aceste motive v-am supus atenţiei  oportunitatea modificării Noului Cod fiscal în sensul completării 
dispozițiilor art. 456 prin adăugarea unei noi litere (s) cu următorul conținut: „clădirile utilizate de Uniunea Artiștilor 
Plastici din România și de filialele Uniunii pentru activități fără scop lucrativ” respectiv a art. 464 prin adăugarea 
literei (z) cu următorul conținut: „Terenurile aferente clădirilor utilizate de Uniunea Artiștilor Plastici din România și 
de filialele Uniunii pentru activitate fără scop lucrativ”, astfel încât pentru clădirile și terenurile aflate în folosința 
Uniunii Artiștilor Plastici din România, dacă  nu sunt folosite pentru activități economice, să fie scutite de taxe, fără 
discriminare,  pentru situaţiile în care autorităţile locale au aplicat  legea în sensul nesusţinerii actului cultural. 

Aştept răspuns în scris. 
Cu deosebit respect,  

 
Deputat  

Ioan Tămâian 
 

*** 
 
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Probleme întâmpinate de micii fermieri care au aplicat proiecte pe programul  
„PNDR 2014-2020 – 6.3: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 

  
Am primit pe adresa cabinetului meu parlamentar mai multe sesizări referitoare la nesusţinerea micilor 

fermieri din jud Cluj de către AFIR, care au aplicat proiecte europene pe programul „PNDR 2014-2020 – 6.3: Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici” şi care au fost respinse din motive inventate, îndoielnice şi eronate. Astfel, 
fermierii clujeni mi-au semnalat faptul că nici nu au fost informaţi în timp util de către angajaţii plătiţi din fonduri 
publice ai AFIR pentru completarea sau corectarea eventualelor erori ale proiectelor aplicate în luna octombrie  de 
către aceştia, deşi termenul expira la data de 18 decembrie 2015. 

Vă exemplific mai jos, ce motive au invocat funcţionarii AFIR pentru ca proiectele  să fie declarate 
neeligibile: 
1.În cazul în care existau diferenţe între forma electronică a proiectului şi cel de pe suportul de hartie proiectul poate 
fi considerat neconform, tocmai din această cauză imprimarea proiectului s-a realizat după redeschiderea 
documentului.  Astfel bifa a lipsit, dar nu se poate considera o greşeală imputabilă beneficiarilor. Mai mult greseala 
este una de forma nu de fond. Erorile de forma sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de 
finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de 
către aceştia din urma pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de 
finantare’. 
2. Exista mai multe greşeli în cererile de finantare depuse pe submăsura 6.3 care nu se pot imputa solicitanţilor:  
a)In Cererea de Finantare A7 detalii privind terenul exploatatiei se cere completarea numarului de parcela, tarlaua, 
blocul fizic. Programul nu permite folosirea caracterului ‘/’. Astfel de exemplu parcela 2/4/5 s-a trecut 245 
neexistand o alta posibilitate.  
b)In Cererea de Finantare cap. C finantari nerambursabile solicitate si/sau obtinute se cer mai multe informatii care 
nu pot fi furnizate de solicitant. La Programul National Apicol se cerea completarea codului de contract. Contractele 
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s-au incheiat intre APIA si asociatiile crescatorilor de albine, astfel aceasta informatie este confidentiala. Data 
accesari respectiv finalizari sunt informatii necunoscute de solicitant din aceeasta pricina.    
3. Pct.1.3 – In copia Registrului agricol prezentat de solicitant nu este completat cap.VII din care sa rezulte dreptul de 
proprietate asupra animalelor domestice aflate la inceput de semestru 2015 in exploatatie. In anul 2015 s-au emis 
Registre Agricole noi. Ordinul nr.437/480/103/3727/2015 privind aprobarea normelor technice de completare a 
Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019 a intrat in vigoare de la 04/09/2015. Din aceasta cauza agentul agricol 
a fost supus unui volum foarte mare de munca. Conform ghidului in cazul in care registrele nu s-au actualizat nu 
constituie o problema.  
4. La pct.1.7 - Solicitantul/reprezentantul legal al proiectului a prezentat Adeverinta Nr.1969/11.09.2015 prin care se 
adevereste ca Bogdan G.Gheorghe-Domin, fiul lui Gvril si Maria, CNP 1770916120657, a absolvit clasa a-X-a seral 
la Liceul „Tara Motilor” Albac.  Prenumele solicitantului si al tatalui nu corespund cu cele din CI si Certificatul de 
nastere al acestuia, in schimb corespunde CNP-ul (Probleme: S-a scris Domin in loc de Dorin, S-a scris Gvril in loc 
de Gavril). 

Vă întreb, domnule Ministru, ce măsuri veţi lua pe viitor pentru ca angajaţii AFIR să nu mai declare 
neeligibile proiecte, din cauza superficialităţii, necunoaşterii legislaţiei aferente sau interpretărilor răuvoitoare 
(invocând motive puerile şi absurde)?  

Conform OG 41/2015, scopul înfiinţării AFIR a fost ca “În perioada 2014-2020 România va fi beneficiara 
unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru 
a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.” Dar , din nefericire, funcţionarii AFIR înţeleg să 
interpreteze, într-un mod personal misiunea AFIR. 

Aştept răspuns în scris. 
Cu deosebit respect,  

 
Deputat  

Adrian Oros 
 

*** 
 
Adresatã domnului  Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 
Subvenţionarea de urgenţă a celor două investiţii importante pentru cei 6500 de preşcolari şi elevi din cea mai 

mare comună din România, Floreşti, jud Cluj 
 

 
Stimate Domnule Viceprim-ministru, 

 
Am primit o petiție la cabinetul meu parlamentar din partea primăriei comunei Florești, jud. Cluj prin care 

semnalează situaţia dificilă cu care se confruntă din cauza lipsei fondurilor pentru continuarea  şi finalizarea 
investiţiilor de strictă necesitate: şcoala de pe B-dul “Cetatea Fetei” şi grădiniţa cu program prelungit de pe strada 
„Prof. Ioan Rus”. 

Comuna Floreşti este cea mai mare comună de pe teritoriul României având, în conformitate cu datele 
Direcţiei Judeţene de evidenţă a persoanelor Cluj, o populație de 28.542 de locuitori grupată pe categorii de vârstă 
după cum urmează: între 0-14 ani o populaţie de 5593 de persoane, între 14-18 ani o populaţie de 866 persoane, între 
18-35 ani o populaţie de  9530, între 35-65 ani o populaţie de 10.721, peste 65 ani o populaţie de 1832, în condiţiile 
în care doar pe raza judeţului Cluj există municipii cu o populaţie mult mai scăzută. Pe raza comunei Floreşti există 2 
şcoli, 4 grădiniţe, din care două clădiri sunt închiriate cu un număr efectiv de elevi şi preşcolari de 1556. 
 Primăria mi-a adus la cunoştinţă faptul că a înregistat adresele:  la Guvernul României cu nr. 17/491 din 
15.01.2015, la MDRAP cu nr. 20/586/IM/15.01.2015, la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 26.187 din 01.02.2016 
prin care solicita subvenţii de la bugetul de stat pentru susţinerea investiţiilor sus –amintite în derulare.  

Până la acest moment,  Programul de Dezvoltare al Comunei s-a realizat strict din bugetul local, şi cuprinde 
peste 10 investiţii majore. Primăria Floreşti solicită sprijinul autorităţilor centrale pentru realizarea celor două 
proiecte: şcoala şi grădiniţa. Concret, demersul primăriei se referă la acordarea de subvenţionare de la bugetul de stat 
pentru următoarele investiţii:  
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“Proiectare și lucrări de construire școală P+2E, împrejmuire, branșamente, utilități pe B-dul Cetatea Fetei, Comuna 
Florești, Județul Cluj" - valoarea totala a lucrării : 10.585.482,00 lei, cu o capacitate de  900 de elevi. Cladirea a fost 
prevazuta cu 24 de sali de clasa, cate 8 sali de clasa pe nivel, cu o capacitate maxima de 30 de elevi fiecare si 6 sali 
pentru laboratoare, cate 2 laboratoare cu anexa laborator pe nivel, cu o capacitate maxima de 30 de elevi fiecare 
laborator, grupuri sanitare pentru  elevi fete, baieti si persoane cu dizabilitati, 3 case de scari, lift, cabinet informatica, 
biblioteca-sala de lectura, sala de festivităţi, cabinet medical, cabinet psihologic, depozite material didactic si alte 
spatii administrative. 

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT P+E, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE 
UTILITĂŢI”,  loc. Floreşti, com. Floreşti, str. prof. Ioan Rus, jud. CLUJ - construirea unei grădinițe cu o capacitate 
de 240 locuri, pentru a satisface nevoile familiilor cu copii preşcolari. Valoare – 4.552.613,67 lei. 
Vă întreb, domnule Viceprim-Ministru, ce  punct de vedere  aveţi în legătură cu problema semnalată mai sus, şi dacă 
există soluţii pentru subvenţionarea de urgenţă a celor două investiţii importante pentru cei 6500 de preşcolari şi elevi 
din cea mai mare comună din România. 

Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat  
Adrian Oros 

 
*** 

 
Adresatã doamnei Aura Carmen Răducu, ministrul Fondurilor Europene 

   domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
   domnului Vasile Dîncu,  ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 
Situaţia proiectelor finanţate din fonduri europene implementate de către Consiliul Judeţean Olt 

- pe perioada 2008-2016 
 

  Având în vedere importanţa procesului de absorbţie a fondurilor europene pentru susţinerea şi dezvoltarea 
judeţului Olt, vă rog să-mi comunicaţi care a fost gradul de absorbţie a fondurilor comunitare pe perioada 2008-2016, 
defalcat pe ani, pe domenii de activitate şi pe sectoare publice, pentru programele aplicate de către Consiliul Judeţean 
Olt? 

Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 

Deputat  
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
Adresată domnului Patriciu Achimaș Cadariu, ministrul Sănătății 

 
Inechitățile din sistemul de salarizare a personalului din Serviciile Județene de Ambulanță și cazul particular 

al SAJ Bistrița-Năsăud 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Între angajații Serviciilor de Ambulanță Județene (SAJ)se înregistrează de la un județ la altul diferențe de 
salarizare semnificative. Cu toate că sunt încadrați pe aceleași funcții și prestează aceeași activitate și același număr 
de ore personalul SAJ din 19 județe încasează salarii cu mult mai mici decât colegii lor din alte servicii de 
ambulanță. Printre cei mai nedreptățiți de grilele de salarizare  se numără angajații SAJ  Bistrița-Năsăud, unde un 
asistent ajunge să încaseze chiar și cu 500 de lei mai puțin decât un omolog încadrat în aceeași clasă de salarizare și 
cu aceeași vechime dintr-un alt serviciu județean de ambulanță. 
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 Situația aceasta profund injustă se prelungește de cel puțin 6 ani și amplifică frustrarea unor angajați care nu 
pot înțelege de ce la condiții de muncă și așa extrem de grele, dar și la specializare egală există asemenea diferențe 
de salarizare.  
  Vă întreb pe această cale, domnule ministru,  cum intenționați să rezolvați această problemă pe care înțeleg 
că o cunoașteți foarte bine , pentru că ați  discutat-o cu liderii sindicatelor din Federația Naționala Ambulanta la 
mijlocul lunii februarie.  
 Aștept răspuns verbal și în scris. 
 Cu stimă,  
 

Deputat  
Stelian Nechita Dolha 

 
*** 

Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 
 

Măsuri de securizare a frontierelor  pentru imigranți 
 
 Domnule  Ministru, 
 

Numărul în creştere al refugiaților care iau cu asalt Europa ne afectează și pe noi, în mod direct, iar mulți 
dintre români consideră că riscul unui atac terorist crește odată cu venirea acestora în țara noastră. Mai ales că mulți 
migranți continuă să treacă ilegal frontiera României cu intenția de a ajunge în spațiul Schengen. 

Acest fenomen care a cuprins întreaga Europă are un impact deosebit, atât economic și social dar mai ales în 
planul securității, iar România trebuie să-și asume toate obligațiile care îi revin în baza convențiilor internaționale 
privind protecția refugiaților. 

În acest sens, vă rog domnule ministru să aveți amabilitatea să-mi comunicați ce măsuri s-au luat pentru 
securizarea granițelor României, pentru  primirea imigranților și în ce măsură acestea vor afecta pe cetățenii români 
care ies și intră în țară. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 

Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Stiințifice 
 
 Domnule Ministru,  
 

Nu de puține ori am asistat la scandaluri în învățâmântul românesc și mai ales în  cel bucureștean,  în care 
unii profesori cereau bani pentru fondul clasei, pentru cadouri,  iar cei care refuzau să plătească erau amenințați cu 
scăderea notei la purtare. Nu de puține ori am asistat și la scandaluri în eliberarea diplomelor false,  a plagiatele 
tezelor de licență și doctorat,  a  programelor de studii fără acreditare. 

In acest sens vă rog domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați, dacă aveți un proiect clar, în 
afara Codului de conduită, care de cele mai multe ori este încălcat, pentru eliminarera acestor anomalii, pentru ca 
acest flagel să dispară și să crească calitatea actului educațional. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 

 
Deputat  

Mircea Man 
 

*** 
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Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României  
domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul  Băncii Naționale a României 
domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
domnului Lazăr Comănescu, ministrul Afacerilor Externe 
domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne  
domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
domnului Mihnea Ioan Motoc, ministrul Apărării Naționale  
domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii 
domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
domnului Victor Vlad Grigorescu, ministrul Energiei  
doamnei Anca Dana Dragu , ministrul Finanțelor Publice  
doamnei Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
domnului Marius-Raul Bostan, ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională 
domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătății 
doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului și Sportului 
domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor  
doamnei Victoria-Violeta Alexandru, ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic 
domnului Ionel Valentin Vlad,  Președintele Academiei Române 
domnului Gheorghe Sin, Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice 
domnului Tudorel Andrei, Președintele Institutului Național de Statistică 
domnului Ion Ghizdeanu, Președintele Comisiei Naționale pentru Prognoză 

 
Care este avuția națională a României? 

 
Stimată doamnă,  
Stimate domnule, 
 
Am rugămintea să îmi răspundeți, vă rog, la următoarele întrebări:  
1. Care este avuția națională a României? 
2. Cum a evoluat aceasta în ultimul sfert de veac?  
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat  

Andreea Paul 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Costin Grigore Borc, ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
 

Omologarea și verificarea aparatelor radar 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Aparatele radar trebuie omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală și verificate de către 

Institutul Național de Metrologie. 
Conform normelor metrologice, există o serie de funcții și condiții pe care aceste aparate trebuie să le 

îndeplinească pentru o fidelă funcționare necesară activității în care sunt utilizate. 
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Având în vedere clarificarea unor aspecte referitoare la folosirea datelor furnizate cu ajutorul aparatelor radar, 
vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați: 
- Care este numărul aparatelor radar omologate de Biroul Român de Metrologie Legală și care sunt perioadele 
în care acestea trebuie verificate? 
- Care sunt caracteristicile tehnice ale aparatelor radar de tip staționar și ale celor folosite în mers de către 
echipajele serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliție și care este diferența de fidelitate a înregistrării 
datelor între cele două tipuri de aparat? 
- Care sunt erorile și valorile acestora pe care le înregistrează cele două tipuri de aparate radar montate pe 
mașinile folosite de echipajele rutiere pentru înregistrarea vitezei participanților la trafic pe autostrăzi, drumuri 
naționale și drumuri județene? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Tinel Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 
 

Datele înregistrate de aparatele radar 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Este de notorietate faptul că există erori în cazul datelor înregistrate de aparatele radar. Dovada elocventă în 

acest caz o constituie numărul mare de contestații depuse împotriva proceselor-verbale de constatare a depășirii 
vitezei legale soluționate cu admiterea acestora. 
Având în vedere necesitatea existenței unei utilizări  corecte din punct de vedere tehnic a aparatelor radar în trafic, vă 
rog, domnule ministru, să îmi comunicați: 
- În ce proporție aparatele radar sunt verificate metrologic și utilizate conform specificațiilor tehnice? 
- Care sunt erorile, variabilele și diferențele înregistrate de aparatele radar de tip staționar în comparație cu 
cele folosite  în mers de către echipajele serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliție? 
- Există măsuri disciplinare dispuse împotriva agenților constatatori care nu au respectat normele legale 
referitoare la funcționarea aparatelor radar? 
- Cine are responsabilitatea verificării omologării și verificării periodice a aparatelor radar și cum se 
îndeplinește în fapt această atribuție? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Tinel Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată doamnei Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
 

Pericolul ecologic de la Râmnicu Sărat 
 
 

Stimată Doamnă Ministru,     
 
 Problema batalului de la Râmnicu Sărat a fost şi este una spinoasă şi sensibilă, fiindcă ne confruntăm cu 
riscul unui dezastru ecologic care stă de prea mulți ani să se declanşeze pe râul care traversează oraşul. 
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            Doresc să supun atenţiei dumneavoastră starea de fapt, fără precedent, şi care necesită o intervenţie urgentă, 
cu atât mai mult cu cât situația este una de notorietate.  

Concret, S.C. RAFINĂRIA VENUS OLIREG S.A, care deține rezervoarele, nu are posibilitatea refacerii 
digului de protecție, riscul este iminent și vremea sancțiunilor și amenzilor a trecut. Este necesară intervenția 
imediată a autorităților. 
 În acest context, vă rog, stimată doamnă ministru, să procedați la identificarea unei soluții imediate pentru 
rezolvarea acestei situaţii stringente. În speranța că veți proceda în regim de urgență la alocarea fondurilor necesare 
lucrării pentru refacerea malului râului Râmnicu Sărat, vă mulțumesc în numele tuturor locuitorilor care se află în 
pericol. 

 
Deputat  

Cezar Florin Preda 
 

*** 
 
Adresată domnului Costin Grigore Borc, ministrul Economiei,Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
 

Strategie guvernamentală pentru îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de afaceri 
 
 
 Domnule Ministru,  
 

Stimularea mediului de afaceri duce la crearea de noi locuri de muncă, deci la scăderea şomajului, dar nu în 
ultimul rînd duce la o creştere economică durabilă. Intărirea dialogului între Guvern şi mediul privat trebuie să fie o 
prioritate  orice guvernare  , de aceea se impune să se dezvolte şi să se consolideze relaţii strânse de colaborare pentru 
deblocarea mecanismelor care în prezent frânează dezvoltarea sectorului privat şi implicit dezvoltarea economică în 
ansamblu. 

In acest sens vă rog domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați, dacă aveți o strategie 
guvernamentală pentru îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de afaceri și dacă  prioritate majoră pentru sprijinirea 
mediului de afaceri , crearea de locuri de muncă şi atragerea investitorilor străini este luată în calcul de ministerul pe 
care îl conduceți. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Stiințifice 
 

Strategie de eliminare a decalajelor existente între piața muncii și pregătirea profesională 
 
 Domnule  Ministru, 
 

In România se poate constata că există serioase probleme de adecvare ale şcolii româneşti la noile realităţi 
ale pieţei muncii. Realitatea arată că  şcoala românească nu  a avut încă capacitatea de a  răspunde prompt noilor 
cerinţe ale pieţei muncii . Mulți tineri absolvenţi îşi găsesc din ce în ce mai greu un loc de muncă, iar pregătirea  
profesională a acestora nu satisface nici măcar în mică măsură exigenţele angajatorilor. 

Stiu că se  alocă fonduri din ce în ce mai însemnate pentru pregătirea şcolară, profesională şi chiar 
universitară, pentru cursuri de calificare şi recalificare, dar în cele mai multe cazuri, nu sunt în strictă corelare cu 
nevoile emergente ale pieţei muncii.  Sunt locuri de muncă specializate care  nu își găsesc candidaţi pe piaţa muncii, 
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în vreme ce, pe anumite sectoare socio-profesionale, se constată un exces al celor care caută fără succes un loc de 
muncă. 

Domnule ministru, vă rog să aveți amabilitatea să-mi comunicați dacă aveți în vedere o strategie care să 
echilibreze și să elimine decalajele existente între  piața muncii și pregătirea profesională. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
 Ion Şcheau 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 

 
Clarificări privind investiţiile anticipate la Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” 

 
Domnule ministru, 
 

 În primul rând, ţin să vă mulţumesc pentru promptitudinea cu care aţi răspuns la întrebările mele adresate pe 
cale parlamentară şi, mai ales, pentru obiectivele dumneavoastră care privesc investiţii în infrastructura de 
transporturi, investiţii care vor totaliza peste 1 miliard de euro în Regiunea Nord-Est. Printre investiţiile prioritare 
cuprinse în MasterPlanul General pentru Transport se află şi Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare”, încadrat în 
prezent în categoria regional mic, cu obiectivul transformării acestuia în aeroport regional, obiectiv bazat pe o 
creştere consistentă a numărului de pasageri pe cursele interne/externe. Ministerul anticipează chiar o extindere a 
actualului terminal, în vederea asigurării unui flux corespunzător al pasagerilor. După cum foarte bine cunoaşteţi, 
Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” a beneficiat, începând cu anul 2008, de investiţii de modernizare 
consistente, însă problema cea mai importantă cu care se confruntă acest aeroport îl reprezintă numărul redus de 
curse operate zilnic/săptămânal, susţinute doar de către Compania Tarom, care sunt maximum 5/săptămână. În 
contextul în care judeţele deservite de acest aeroport au un procent semnificativ de populaţie plecat peste hotare la 
muncă, care reprezintă un potenţial uriaş de pasageri pentru aeroportul de la Suceava şi având în vedere faptul că la 
nivelul Consiliului Judeţean s-a stabilit un nivel stimulativ al taxelor aeroportuare, vă rog, domnule Ministru, să 
aduceţi următoarele precizări: 
- în ce mod se poate implica Ministerul Transporturilor, pentru ca numărul curselor interne, dar, mai ales 
externe, să crească pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare”? 
- ce măsuri consideraţi oportune pentru ca o creştere a numărului curselor externe să nu afecteze cursele 
interne operate de Tarom, care sunt vitale pentru populaţia deservită? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
 Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor Vlad Grigorescu, ministrul Energiei 
 

Investiţii modeste ale distribuitorilor de energie electrică în Judeţul Ilfov 
 
Domnule ministru, 
 

 Cartierele rezidenţiale care s-au dezvoltat la marginea Capitalei, în special în Judeţul Ilfov, au crescut 
considerabil consumul de energie electrică în aceste zone. Din păcate, ritmul investiţiilor realizate de către 
distribuitorii de energie electrică nu au avut aceeaşi viteză cu ritmul imobiliar, motiv pentru care cele mai importante 
şi numeroase avarii se înregistrează în localităţile ilfovene. Recent, ANRE a emis un proiect care să elimine practicile 
anterioare ale distribuitorilor, care justificau cheltuielile de mentenanţă ale reţelelor ca fiind cheltuieli de investiţii. În 
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realitate, majoritatea reţelelor au o uzură fizică de peste 50 de ani, iar investiţiile presupun nu numai înlocuirea 
liniilor de transport uzate fizic, ci şi creşterea puterii în reţele. Având în vedere faptul că procesele de privatizare a 
distribuţiei energiei electrice s-au bazat pe angajamente ale companiilor de a efectua investiţii importante în 
modernizarea reţelelor de distribuţie, care în practică nu s-au realizat, vă rog să îmi prezentaţi planul investiţional 
pentru anii 2016-2020 la care s-a angajat distribuitorul principal de energie pentru Judeţul Ilfov, Enel Energie 
Muntenia, precum şi procentul de realizare a obligaţiilor post-privatizare. 
  Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Florin Secară 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice    
 

Asistenţa socială 
 
 Doamna  Ministru, 
 
 În timpul  audienţelor acordate în cadrul biroului parlamentar, mi-a fost semnalată următoarea situaţie: 
 Foarte mulţi oameni nevoiaşi  cu o situaţie socială precară şi-au găsit adăpost la dl. Viorel Pasca,  în 
Dumbrava, o localitate din judeţul Oradea.  
Deşi actele de caritate ar trebui să fie exemplu, dl. Viorel Paşca a ajuns să fie luat la puricat de autorităţile statului, 
după o sesizare înregistrată la Direcţia Economică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Bihor.    
             Astfel, a ajuns să fie vizitat de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, care au întocmit un 
proces verbal şi l-au sancţionat. Ca urmare a acestui lucru, dl. Viorel Paşca a ajuns să fie bun de plată pentru că s-a 
gândit să facă o treabă pe care statul român ar trebuie să o facă.   
            Potrivit  legii asistenţei sociale nr. 292 / 2011, pentru astfel de locuri este obligatorie o autorizaţie de 
funcţionare, dar tot în aceeşi lege se prevede  că statul are obligaţia de a asigura servicii de îngrijire personală la 
domiciliu acestor categorii de oameni, lucru care nu se întâmplă.   
            Deşi bihoreanul a depus solicitări peste solicitări către diferite instituţii, cerând internarea persoanelor de la 
Dumbrava în centre autorizate şi acreditate de stat, de fiecare dată răspunsul a fost: ”Nu avem locuri şi nici soluţii”.   

Doamna Ministru, poate ar fi utilă o analiză socială temeinică şi eficientă la localitatea Dumbrava şi găsirea 
unor soluţii legale pentru acest tip de iniţiative caritabile? 
 

Deputat  
Mircea Lubanovici 

 
*** 
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