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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2020 
 

(Situaţia cuprinde datele la 23.10.2020) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 2029 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1369 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 417 

- înregistrate în cursul sesiunii extraordinare 1 iulie-31 august 2020 68 

- înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020 175 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 272 

359 

– votate  
 

357   

             din care: - înaintate la Senat      52 

                            - în procedura de promulgare 90 

                            - promulgate* 189 

                            - respinse definitiv 26 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1678 

a) pe ordinea de zi 638 

b) la comisii  
 

1017 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

4 

3) Desesizări 8 

4) Retrase de inițiatori 2 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

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

 
   Cele 357 iniţiative legislative votate privesc: 

                         96 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
                                 58 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                 34 proiecte de legi 
                     261 propuneri legislative 
                             din care 

* În anul 2020 au fost promulgate 213 legi, dintre care 24 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2020 

 
(Situaţia cuprinde datele la 23.10.2020) 

 
Totalul iniţiativelor legislative     1748  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2020 1573 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020  175 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 61 

      71 

– votate  
 

     69  129     

             din care: - înaintate la Senat        8 

                            - în procedura de promulgare 52 

                            - promulgate*   7 

                            - respinse definitiv   2 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1678 

a) pe ordinea de zi 638 

b) la comisii  
 

1017 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

4 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

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

 
 

   Cele  69 iniţiative legislative votate privesc: 
                        19 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
                                10 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  8 proiecte de legi 
                        50 propuneri legislative 
 
                             din care  0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                                      
             * În anul 2020 au fost promulgate 213 legi, din care 206 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi  
a Camerei Deputaților 

 
 

Şedinţele online ale Camerei Deputaților și Senatului 

 din ziua de marți, 20 octombrie 2020 
 

 

 
 

Înscrise pe ordinea de zi 

   

30        

 - votate 
                      din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          12               

12 

                           - la promulgare 
 

12 

Retrimise la comisii                          
 

  1 

 
 
 
 

 Cele 12 iniţiative legislative votate privesc: 
                        5 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                           3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                           2 proiecte de legi  
                       7 propuneri legislative 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ives   
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ivesD. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 19 - 23 octombrie 2020 

 
 

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

1.  PL-x 468/2012 -  Lege privind suplimentele alimentare  
 

2.  PL-x 442/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2020 pentru prorogarea 
termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2018 privind 
adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică  
 

3.  PL-x 207/2020 -  Lege privind declararea orașului Dragomirești, județul Maramureș, ”Oraș-martir” în lupta 
anticomunistă 
 

4.  PL-x 644/2019 - Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice  
 

5.  PL-x 201/2020 - Lege pentru modificarea art. 361 din Lege nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul 
 

6.  Pl-x 482/2020 – Lege pentru modificarea art. 291 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

7.  PL-x 250/2020 - Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului  
 

8.  Pl-x 262/2017 - Lege pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor  
 

9.  PL-x 572/2020 - Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări 
referitoare la profesii  
 

10.  PL-x 310/2020 - Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului 
  

11.  PL-x 634/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea 
unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, 
afectate de seceta pedologică  
 

12.  PL-x 500/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional 
Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară 

a anului 2020 
 
 
 

În octombrie 2020, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea 
de-a doua  sesiune ordinară a anului 2020, care  cuprinde 80 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 35 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
5 
 

0 

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

1 
0 
0 

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

4 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

30 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

8 
18 
0 

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

 
0 
0 
4 
0 

Procedură 
comună: 

  0 
  

Total: 35 0  
 

27 
  

 
8 
 

 35  35 
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A N E X A 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2020 

 

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

        
Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

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-24) 

- 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 -  OZ 
Plen JUR și 
MED 
 

 

Raport depus 
pe 
07.12.2018 

(699/R/2018) 

2 

PLx 
531/2019 

 
L 

360/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
plăţii contribuţiei financiare la 
Reţeaua europeană de prevenire a 
criminalităţii-EUCPN, de către 
Poliţia Română, precum şi pentru 
completarea anexei nr.2.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte. (poz. I-b-7)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Aprobarea plăţii contribuţiei financiare 
pentru participarea Poliţiei Române la 
proiectul Continuarea implementării 
Strategiei Multianuale a Reţelei europene 
de prevenire a criminalităţii - EUCPN şi a 
Reţelei Informale de Abordare 
Administrativă - Secretariatul EUCPN, 
reprezentând echivalentul în lei al sumei de 
2.567 euro. Potrivit proiectului, suma se 
asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea 
în bugetul aprobat Inspectoratului General 
al Poliţiei Române. De asemenea, se 
propune completarea anexei nr.2.2 - 
„Cotizaţii la alte organisme internaţionale” 
din Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvemamentale la care România este 
parte. 

 

 

S  - Adoptat 
pe 
21.10.2019 

CD -  OZ 
Plen APĂR 
 

 

Raport depus 
pe 
16.12.2019 

(416/R/2019) 

3 

PLx 
736/2018 

 
L 

606/2018 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura 
adopţiei, precum şi pentru 
abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 

Revizuirea cadrului normativ în materia 
adopţiei, prin introducerea unor prevederi 
care să asigure celeritatea în dobândirea şi 
menţinerea statutului de copil adoptabil, 
flexibilizarea procedurii de evaluare a 
adoptatorilor şi a etapei de monitorizare 
post-adopţie, precum şi debirocratizarea 
unor proceduri, printre care: eliminarea din 
procedură a identificării rudelor de până la 

S  - 
Adoptată pe 
28.11.2018 

CD -  OZ 
Plen MUN 
și  JUR  

înscris pe 
ordinea de zi 
a plenului 
Camerei 
Deputatilor 
(sub rezerva 
depunerii 
raportului) 
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Nr. 
crt 

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

administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. I-b-28)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

gradul al IV-lea în cazurile în care planul 
individualizat de protecţie a copilului are ca 
finalitate adopţia; flexibilizarea derulării 
procedurii de adopţie pentru copiii care au 
împlinit vârsta de 14 ani, precum şi a 
grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi. 

  

 

 

 

4 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea 
și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial și 
controlul financiar preventiv. 
(poz. I-b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul extinderii 
regimului juridic al incompatibilităţilor şi 
al conflictelor de interese prevăzute pentru 
funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu la nivelul entităţilor 
publice. 

S  - 
Adoptată pe 
24.10.2018 

CD - OZ 
Plen BUG  
 

 

Raport depus 
pe 
30.01.2020 

(6/R/2020) 

5 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-b-
23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în 
vederea prevenirii și limitării răspândirii 
bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

S -  Adoptat 
pe 
23.10.2017 
CD -  OZ 
Plen SĂN  
 

Raport depus 
pe 
04.03.2020 

(56/R/2020) 

6 

PLx 
404/2019 

 
L 

279/2019 

Proiect de lege privind 
modificarea Legii nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie 
şi pentru dispunerea altor măsuri 
de transpunere a Directivei (UE) 
2017/1371 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 
iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii 
prin mijloace de drept penal.  
(poz. I-b-22)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie şi pentru dispunerea 
altor măsuri de transpunere a Directivei 
(UE) 2017/1371 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind 
combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin 
mijloace de drept penal. 

 

 

S  - 
Adoptată pe 
23.09.2019 

CD -  OZ 
Plen JUR  

  

 

 

Raport depus 
pe 
26.03.2020 

(87/R/2020) 

7 

PLx 
548/2020 

 
L 

202/2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
privind contribuţia cu resurse la 
misiunea multidimensională 

Ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite privind contribuţia cu 
resurse la misiunea multidimensională 
integrată de stabilizare în Mali 
(MINUSMA), semnat la New York, la 30 

 

 

CD -  OZ 
Plen APĂR  

Raport depus 
pe 
22.09.2020 

(418/R/2020) 
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Nr. 
crt 

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

integrată de stabilizare în Mali 
(MINUSMA), semnat la New 
York, la 30 martie 2020. (poz. I-b-
15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

martie 2020. S  - 

 

 

 

8 

PLx 
593/2020 

 
L 

489/2020 

Proiect de Lege privind 
desfiinţarea Universităţii Române 
de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe 
Cristea” din Bucureşti. poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe 
şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti.  

S  - Adoptat 
pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport depus 
pe 
15.10.2020 

(457/R/2020) 

9 

PLx 
462/2020 

 
L 

384/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.212/2015 privind modalitatea 
de gestionare a vehiculelor şi a 
vehiculelor scoase din uz. 
 (poz. I-b-5)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.212/2015, în sensul transpunerii 
prevederilor art.l din Directiva (UE) 
2018/849 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2000/53/CE privind vehiculele 
scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile 
de baterii şi acumulatori şi a Directivei 
2012/19/UE privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr.150 din 14 iunie 
2018. 

 

 

S  - 
Adoptată pe 
27.07.2020 

CD -  OZ 
Plen IND  și  
MED 

 

Raport depus 
pe 
21.10.2020 

(467/R/2020) 

 
10 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare în domeniul 
unor programe gestionate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice. (poz. I-
b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum și 
stabilirea unor măsuri financiare. 

S  - 
Adoptată pe 
02.10.2019 

CD -  BUG 
și ADMIN 
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
24.10.2019 

11 

PLx  
482/2019 

 
L 

492/2019 

Proiect de Lege pentru 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul competenţei de control 
a Ministerului Finanţelor Publice 
şi modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. I-b-27)  

Reglementarea unor măsuri în domeniul 
competenţei de control a Ministerului 
Finanţelor Publice şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S  - 
Adoptată pe 
16.10.2019 

CD - BUG  
pt. raport  

 

TDR: 
05.11.2019 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 16 - 2020  
Săptămâna 19 – 23 octombrie 2020  

 

 

10 
 

Nr. 
crt 

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

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 1 senator 
- Cameră decizională: CD 

12 

PLx 
491/2019 

 
L 

359/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală. (poz. I-b-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, în scopul transpunerii în 
dreptul intern a prevederilor Directivei 
(UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 
octombrie 2017 privind mecanismele de 
soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea 
Europeană.  

S  - 
Adoptată pe 
21.10.2019 

CD - BUG  
pt. raport  

 

 

 

TDR: 
12.11.2019 

13 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule 
şi tramvaie.  
(poz. I-b-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea respectării 
obligaţiilor ce revin României potrivit 
Directivei 2009/138/CE şi Directivei 
2009/103/CE, având în vedere emiterea de 
către Comisia Europeană a Avizului 
motivat din 26.07.2019. Intervenţiile 
legislative vizează schimbarea modului de 
funcţionare a „asiguratului cu risc ridicatˮ, 
abrogarea prevederilor ce limitează 
cheltuielile administrative şi de vânzare ale 
poliţei de asigurare ce pot fi incluse de 
către asiguratori în calculul tarifelor de 
primă. De asemenea, se propune eliminarea 
obligaţiei A.S.F. de reglementare a modului 
de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor 
de risc, a indicilor de încadrare, a 
coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie 
ori alte instrumente de ajustare a tarifelor 
de primă, condiţii în care calculul va avea 
în vedere respectarea principiilor 
actuariale general acceptate. 

S  - 
Adoptată pe 
23.04.2020 

CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
14.05.2020 

14 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

Proiect de Lege privind 
completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.  (poz. I-b-17)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea nr.129/2019. 
Proiectul de act normativ transpune 
dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si ale art.10 
alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/1673 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind combaterea 
prin măsuri de drept penal a spălării 
banilor, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 12 
noiembrie 2018. 

S  - 
Adoptată pe 
27.07.2020 

CD - BUG 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

TDR: 
08.09.2020 

15 
 

PLx 
Proiect de lege pentru modificarea 
art.4 alin.(3) din Ordonanța 

Modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.86/2003, în sensul S  - Respins  
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Nr. 
crt 

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

627/2020 Guvernului nr.86/2003 privind 
unele reglementări în domeniul 
financiar. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

introducerii unor reglementări cu privire la 
formarea preţului de vânzare cu amănuntul, 
în moneda euro, pentru ţigaretele 
comercializate prin magazinele amplasate 
în aeroporturile internaţionale, după 
locurile stabilite pentru efectuarea 
controlului vamal, precum şi cu privire la 
transformarea preţului de vânzare cu 
amănuntul al ţigaretelor din moneda lei, în 
moneda euro, folosind cursul Băncii 
Centrale Europene. 

pe 
07.10.2020 

CD -  BUG  

pt. raport 

 

 

 

TDR: 
27.10.2020 

16 

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-14) 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor 
de primire turistică cu funcțiuni de cazare 
situate în stațiuni turistice, a obligației de 
realizare a lucrărilor de reabilitare 
ambiental-arhitecturală a construcțiilor, 
precum și de amenajare a terenului aferent 
acestor imobile. 

S  - Adoptat 
pe 
07.04.2014 

CD -  IND  

pt. raport  
 

TDR: 
30.04.2014 

17 

PLx 
628/2019 

 
L 

516/2019 

Proiect de Lege privind 
incubatoarele şi acceleratoarele de 
afaceri. (poz. I-b-26)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea regimului juridic privind 
înfiinţarea şi funcţionarea incubatoarelor şi 
a acceleratoarelor de afaceri, prin 
acordarea unor facilităţi fiscale din partea 
autorităţilor publice pentru fondatorii 
acestora, în vederea creării de noi locuri de 
muncă, diversificării economiilor şi 
dezvoltării unui mediu antreprenorial în 
cadrul comunităţilor locale. 

S  - 
Adoptată pe 
28.11.2019 

CD -  IND  
și JUR 

pt. raport 
comun 

TDR: 
17.12.2019 

18 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea 
comercializării, înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România 
şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2000 privind omologarea şi 
cerficarea produselor şi a 
materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000, intervenţiile 
legislative vizând punerea în aplicare a 
Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi ale 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 şi de 
abrogare a Directivei 2007/46/CE. 

S  - Adoptat  
pe 
30.09.2020 

CD -  IND  
și TRSP 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
20.10.2020 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

comercializare a acestora. (poz. I-
b-16)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

19 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice.  
(poz. II-12)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
principal în scopul transpunerii unora 
dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 aprilie 2018 de modificare a 
Directivei 2003/59/CE privind calificarea 
iniţială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule 
rutiere destinate transportului de mărfuri 
sau de persoane, precum şi a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de 
conducere. 

S  - Respins 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 

pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

20 

PLx 
291/2020 

 
L 

175/2020 

Propunere legislativă privind 
munca în domeniul pescuitului 
maritim. (poz. I-b-18)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 1 deputat 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea muncii în domeniul 
pescuitului maritim, precum şi instituirea de 
măsuri pentru asigurarea îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă şi de muncă şi 
protejarea sănătăţii şi securităţii pescarilor 
din acest sector de activitate, din 
perspectiva alinierii la normele şi 
exigenţele europene în domeniu, în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, 
în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Respins 
pe 
12.05.2020 

CD -  TRSP 
și MUN 

pt. raport 
comun 
 

TDR: 
02.06.2020 

21 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Strategiei de dezvoltare teritorială 
a României. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat 
pe 
06.12.2017 

CD -  
Retrimis la 
ADMIN pe 
data de 
19.11.2018 

 pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
10.12.2018 

 

22 

PLx 
423/2020 

 
L 

301/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect. (poz. I-a-4)  
- Caracter: ordinar 

Transpunerea parţială a Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

S -  Adoptat 
pe 
01.07.2020 

TDR: 
03.09.2020 
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- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Europene nr. L255/22, în ceea ce priveşte 
recunoaşterea calificării profesionale de 
arhitect. 

CD -  
ADMIN  pt. 
raport  

23 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. 
I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și 
monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive și incluzive a tinerilor la 
viața societății, la domeniile de interes 
pentru aceștia, precum și acadrului juridic 
necesar dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor conform 
necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat 
pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  

 

TDR: 
05.12.2018 

24 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013 privind utilizarea 
sistemelor destinate blocării şi 
întreruperii radiocomunicaţiilor în 
perimetrele unităţilor din 
subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor.   
(poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii aplicării 
acestei legi la nivelul tuturor unităţilor din 
subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi la nivelul tuturor 
spaţiilor unde desfăşoară activităţi 
persoanele private de libertate, precum şi al 
creării posibilităţii achiziţionării şi a altor 
servicii sau echipamente care să contribuie 
la diminuarea utilizării, de către persoanele 
private de libertate, a serviciilor de 
comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 
CD -  JUR 
și APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

25 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, 
Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală, precum şi 
altor acte normative. (poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de Procedură 
Penală, precum şi a altor acte normative, în 
scopul punerii de acord a dispoziţiilor 
acestora cu unele decizii ale Curţii 
Constituţionale prin care au fost admise 
excepţii de neconstituţionalitate. 

S -  Adoptat 
pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

 

TDR: 
19.04.2018 

26 

PLx 
472/2019 

 
L 

327/2019 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură 
penală. (poz. I-b-25) 
- 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 și completările 
ulterioare, în vederea transpunerii în 
legislația națională a unor prevederi din 
Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2016 
privind garanțiile procedurale pentru copii 
care sunt persoane suspectate sau acuzate 
în cadrul procedurilor penale. 

 

S  - Adoptat  
pe 
14.10.2019 

CD -  JUR  

 pt. raport 

 

TDR: 
05.11.2019 
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27 

PLx 
632/2020 

 
L 

580/2020 

Proiect de lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.302/2004 
privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală. 
(poz. I-a-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative au în vedere 
evoluţia legislaţiei în materie adoptate la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea reglementării 
actuale, având în vedere cele rezultate din 
aplicarea dispoziţiilor actului normativ de 
bază.  

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  JUR  

 pt. raport 

 

TDR: 
03.11.2020 

  
IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        

                      
Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
549/2020 

 
L 

626/2020 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului de 
împrumut (Program pe bază de 
rezultate în sectorul sanitar din 
România) între România şi 
Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la New York, la 23 
septembrie 2019, amendat şi 
actualizat prin Scrisoarea de 
amendament semnată între 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare la Bucureşti la 31 
iulie 2020 şi la 26 august 2020. 
(poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de împrumut 
(Program pe baza de rezultate în sectorul 
sanitar din România) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 
septembrie 2019, amendat şi actualizat prin 
Scrisoarea de amendament între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 
şi la 26 august 2020, urmărindu-se 
implementarea unor măsuri care au ca scop 
creşterea acoperirii cu servicii de asistenţă 
medicală primară pentru populaţia 
insuficient deservită şi îmbunătăţirea 
eficienţei cheltuielilor în sectorul sanitar. 

CD -  
Adoptat pe 
06.10.2020 

S  -  BUG și 
POL EXT 

pt. raport 
comun 
 

TDR: 
27.10.2020 

2 

PLx  
444/2017 

 
L 

28/2018 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului Economic 
şi Comercial Cuprinzător 
(CETA) între Canada, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană şi 
statele sale membre, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 30 
octombrie 2016. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor noi oportunități comerciale 
și de investiții între Uniunea Europeană și 
Canada, în principal îmbunătățirea 
accesului pe piață al bunurilor și 
serviciilor. Acordul urmărește mai multe 
obiective: de a scădea tarifele vamale și de 
a elimina alte obstacole la comerț între UE 
și Canada, de a menține strandardele înalte 
ale UE în materie de siguranță alimentară, 
drepturile lucrătorilor și protecția mediului, 
respectarea principiilor democratice și 
transparenței instituționale, reprezentând 
un nou standard pentru viitoarele acorduri 
de comerț la nivel global. 

CD -  
Adoptat pe 
20.12.2017 

S  - Adoptat 
pe 
21.10.2020 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 16 - 2020  
Săptămâna 19 – 23 octombrie 2020  

 

 

15 
 

Nr. 
crt 

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

3 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
(poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor acte 
normative în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, respectiv, 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 
Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor. Intervenţiile legislative 
vizează eliminarea inadvertenţelor existente 
între legea generală şi legile speciale care 
reglementează serviciile comunitare de 
utilităţi publice cu privire la înţelesul 
noţiunilor de gestiune directă şi gestiune 
delegată. 

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - ADMIN 
și MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

4 

PLx 
338/2019 

 
L 

277/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării Poliţiei Române la 
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din 
Europa - TISPOL, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 
la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării Poliţiei Române la 
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - 
TISPOL, precum şi pentru completarea 
anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994.  

S  - Adoptat 
pe 
03.07.2019 

CD - 
Adoptat pe 
13.10.2020 
 

La 
promulgare  
din data de 
19.10.2020 

5 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor. (poz. I-
b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, intervenţiile vizând, 
în principal, instituirea de reglementări de 
natură a asigura transpunerea dispoziţiilor 
Directivei de punere în aplicare (UE) 
2019/69, precum şi prevederi care să creeze 
cadrul legal naţional pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului delegat UE 
2019/686. 

S  - Adoptat 
pe 
21.09.2020 

CD - 
Adoptat pe 
13.10.2020 

La 
promulgare 
din data de 
16.10.2020 

6 

PLx 
487/2020 

 
L 

640/2020 
 

Proiect de Lege pentru 
acceptarea Amendamentului 
adoptat la cea de-a cincea 
Conferinţă a Părţilor, la 
Lillafüred, la 12 octombrie 2017, 
la Convenţia-cadru privind 

 Acceptarea Amendamentului adoptat la cea 
de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la 
Lillafűred, la 12 octombrie 2017, la 
Convenţia-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată 
la Kiev, la 22 mai 2003.  

CD -  
Adoptat pe 
13.10.2020 

S  - MED și 
POL EXT 

TDR: 
27.10.2020 
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Nr. 
crt 

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

protecţia şi dezvoltarea durabilă 
a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 
22 mai 2003.  
(poz. I-b-19)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

pt. raport 
comun 
 

7 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

Proiect de lege pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul 
penal în vederea transpunerii 
unor directive ale Uniunii 
Europene. (poz. I-b-21) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  
Adoptată pe 
04.12.2017 
CD -  
Adoptat pe 
13.10.2020 

 

La 
promulgare 
din data de 
16.10.2020 

8 

PLx 
572/2020 

 
L 

430/2020 

Proiect de Lege privind 
efectuarea unui test de 
proporţionalitate anterior 
adoptării unor noi reglementări 
referitoare la profesii. (poz. I-b-
1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului legal privind 
efectuarea unui test de proporţionalitate 
anterior adoptării unor noi reglementări 
referitoare la profesii, din perspectiva 
transpunerii Directivei (UE) 2018/958, a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui 
test de proporţionalitate înainte de 
adoptarea unor noi reglementări referitoare 
la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.173 
din 9 iulie 2018, în contextul îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin României, ce rezidă din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - 
Adoptată pe 
21.09.2020 

CD - 
Adoptat pe 
20.10.2020 

 

 

LaSG din 
data de 
20.10.2020 
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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 și 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 și  amenajarea teritoriului  ADMIN 

8. Comisia pentru mediu și 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 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 
CROMANII 

 
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 parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 
( la data de 22 octombrie 2020 ) 

 

I.  În perioada  18 – 22 octombrie 2020  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte, din care 2 rapoarte 

suplimentare, și 1 raport comun pentru ședințele comune cu Senatul. 
Comisiile permanente au depus 18 avize. 
Cele 13 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare           11 
 rapoarte de respingere          2 
 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                4   
 Proiecte de legi și propuneri legislative:             9 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 973 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 77 pentru raport 

suplimentar.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  2764 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

În anul 

2020 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
648 751 461 469 

 rapoarte suplimentare 
115 67 68 56 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 20 

TOTAL 818 849 552 545 
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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  19 – 22 octombrie 2020 

 
I. Comisia pentru buget 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 500/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului Operaţional 
Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în 
domeniul fondurilor europene 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(464/R din 

20.10.2020) 

2 PLx 634/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme 
de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au 
înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta 
pedologică 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(465/R din 

20.10.2020) 

3 PLx 218/2020 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
227/2015 privind Codul fiscal 

37 
parlam.,   
adoptat     
de Senat 

20.10.20 

Raport de 
aprobare  
(468/R din 

21.10.2020) 
 

II. Comisia pentru industrii 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 462/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz – raport 
comun cu Comisia pentru mediu 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

20.09.20 
12.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(467/R din 

21.10.2020) 
 

III. Comisia pentru agricultură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 575/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea 
constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantităţi de grâu 
pentru panificaţie 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

14.10.20 

Raport de 
aprobare  
(459/R din 

20.10.2020) 

2 PLx 207/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) 
din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România – raport 
comun cu Comisia juridică 

6 
parlam.,   
respinsă    
de Senat 

9.03.20 
20.10.20 

Raport de 
respingere 
(469/R din 

22.10.2020) 
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IV. Comisia pentru administrație 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 644/2019 
Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare 
facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice 

12 
deputați,  
adoptat     
de Senat 

20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(460/R din 

20.10.2020) 

2 PLx 201/2020 
Proiect de Lege pentru modificrea art.36 1 lit.c) din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului şi 
urbanismul 

1 
deputat,   
adoptat    
de Senat 

20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(461/R din 

20.10.2020) 

3 PLx 504/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate 
care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale 
pe suport electronic pentru mese calde, acordate din 
fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri 
de distribuire a acestora – raport comun cu Comisia 
pentru muncă 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

12.10.20 
20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(462/R din 

20.10.2020) 

4 PlX 207/2020 
Proiect de Lege privind declararea oraşului 
Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ 
MARTIR" în lupta anticomunistă 

53 
senatori,    
adoptat    
de Senat 

20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(463/R din 

20.10.2020) 

5 PLx 64/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identificare 
ale cetăţenilor români 

1 
deputat,   
respinsă    
de Senat 

20.10.20 

Raport 
suplimentar  

de respingere 
(125/RS din 
20.10.2020) 

  
V. Comisia pentru mediu 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 462/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz – raport 
comun cu Comisia pentru industrii 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

20.09.20 
12.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(467/R din 

21.10.2020) 
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VI. Comisia pentru muncă 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 504/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate 
care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale 
pe suport electronic pentru mese calde, acordate din 
fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri 
de distribuire a acestora – raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

12.10.20 
20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(462/R din 

20.10.2020) 

2 PLx 26/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

1 senator,   
respinsă     
de Senat 

19.10.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 

(740/RS din 
21.10.2020) 

 
VII. Comisia  pentru sănătate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 438/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 

31 
parlam.,  
adoptat    
de Senat 

20.10.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(466/R din 

20.10.2020) 
 

VIII. Comisia juridică 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 207/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) 
din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România – raport 
comun cu Comisia pentru agricultură 

6 
parlam.,   
respinsă    
de Senat 

9.03.20 
20.10.20 

Raport de 
respingere 
(469/R din 

22.10.2020) 

2 - 

Raportul comun asupra proiectului de hotarâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Autorității Electorale Permanente – raport comun cu 
Comisia similară de la Senat 

AEP 20.10.20 

Raport comun  
de aprobare 
(20/RC din 
21.10.2020) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată  domnului Raed Arafat, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne 
 

Aplicațiile inteligente ar putea ajuta la combaterea răspândirii COVID 19, dar și la reducerea traficului și poluării 
 

Stimate domnule, 
Situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire în Europa, dar și creșterea zilnică progresivă a 

numărului de persoane infectate cu SARS-CoV-2 determină o presiune permanentă asupra sistemului sanitar. 
Din acest motiv, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât, printre alte măsuri ca, în localitățile cu 

incidență crescută, programul de lucru să se desfășoare în regim de muncă la domiciliu, iar dacă acest lucru nu este posibil, să 
se decaleze programul de lucru. 

În contextul în care, în spațiul public au apărut imagini cu mari aglomerări de persoane în stațiile de transport public, 
care cresc riscul de transmitere a noului coronavirus, după cum avertizează și specialiștii, vă rugăm să ne răspundeți la 
următoarele întrebări: 

⦁ Din punct de vedere tehnic, cum ar putea fi coordonată activitatea de decalare a programului de lucru și a transportului 
public, pentru a limita încărcarea acestuia la orele de vârf? 

⦁ Aveți în vedere dezvoltarea pe viitor a unor aplicații inteligente, care să poată ajuta în mod real un proiect de decalare 
a programului de lucru a angajaților și a transportului public, ce ar putea avea ca efect, pe lângă limitarea răspândirii noului 
coronavirus și o reducere a traficului și, implicit, a poluării? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și  Comunicațiilor 
 

Pe când aplicații inteligente pentru transportul public? 
Stimate domnule ministru, 
În marile capitale și orașe ale lumii, inclusiv în România, există aplicații inteligente integrate pentru transportul public 

de persoane. 
Aceste aplicații oferă călătorilor, informații în timp real cu privire la: modalitatea de transport, trasee, distanțe, stații, 

legături, tarife practicate, posibilitatea de rezervare și achiziție on-line de bilete. 
Cu toate acestea, în România, există numeroase orașe și zone în care este o adevărată aventură să călătorești, din motiv 

că informațiile despre transport nu sunt integrate și, mai ales, nu sunt corelate. 
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
⦁ Ce măsuri aveți în vedere pentru a susține dezvoltarea aplicațiilor inteligente pentru transportul public de persoane? 
⦁ Aveți în vedere oferirea datelor disponibile la nivelul ministerului ca open data pentru dezvoltarea de aplicații 

inteligente pentru transportul public, inclusiv pentru cel feroviar, rutier, naval și aerian? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată  domnului Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței 
 

Analiza posibilității realizării unei investigații pe piața produselor IT&C 
 

Stimate domnule președinte, 
Pandemia Covid-19 a generat un exces de cerere pe piața românească pentru produsele hardware necesare în domeniu 

tehnologiei informației și comunicațiilor, în mod special cu privire la computere desktop și portabile sau la tablete cu 
conexiune la Internet (4G). 

O simplă analiză a evoluției prețurilor în perioada martie-septembrie 2020 relevă creșteri spectaculoase ale prețurilor 
pentru aceste produse, cuprinse între 150% și 200%, deși cantitățile disponibile (provenind aproape exclusiv din import) nu au 
marcat reduceri semnficative. 

Necontestând în niciun fel principiile pieței libere (relația cerere/ofertă), această majorare spectaculoasă a prețurilor 
pentru produsele IT&C pare să aibă originea și în procese neconcurențiale în acest sector de piață. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus și ținând cont de faptul că fenomenul semnalat afectează capacitatea 
actorilor din unele sectoare vitale ale societății (în special în domeniul educației, prin restrângerea efectivă a accesului la 
produse de calitate superioară) de a-și desfășura în mod optim activitățile la distanță, vă rog să precizați, domnule președinte, 
dacă ați monitorizat în mod special acest sector de piață și dacă aveți în vedere să deschideți o investigație, cu privire la 
posibile acțiuni neconcurențiale, în următoarea perioadă. Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu deosebită apreciere, 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 
Adresată  domnului Nelu Tătaru,  ministrul Sănătății 

 
Sincope în distribuția dozelor de vaccin antigripal pentru sezonul 2020/2021 

 
Stimate domnule ministru, 
În primul rând, vă rog să-mi permiteți să vă felicit pentru modul în care gestionați criza sanitară provocată de pandemia 

Covid-19 și pentru faptul că, spre deosebire de anii precedenți, în acest an s-a achiziționat un număr dublu de doze de vaccin 
anti-gripal, care să protejeze populația împotriva gripei sezoniere. 

Cu toate acestea, este tot mai evident faptul că se înregistrează grave sincope în distribuția dozelor către direcțiile 
județene de sănătate publică/medici de familie. De asemenea, cred că și domnia voastră cunoașteți că disponibilitatea 
vaccinului anti-gripal în farmacii este extrem de limitată, cei mai mulți cetățeni înscriindu-se pe liste de așteptare, în 
eventualitatea aprovizionării cu acest tip de imunizare. 

În acest sens, vă rog să precizați, domnule ministru, ce măsuri ați luat pentru a urgenta distribuția dozelor de vaccin 
antigripal la nivel național și, de asemenea, dacă ați purtat discuții cu reprezentanții sectorului farmaceutic, astfel încât acest 
vaccin să fie disponibil pentru achiziție și din farmacii, în cantități suficiente. Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu deosebită apreciere, 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 

Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
 

Demararea programului privind construirea de investiții alternative 
rețelelor convenționale de canalizare 

Stimate domnule ministru, 
În primul rând, vă felicit pentru modul în care aţi reuşit să gestionați majoritatea programelor de investiții de interes 

local în ultimul an, acest lucru reflectându-se într-o calitate superioară a proiectelor derulate prin PNDL și o atracție mai mare 
a unităților administrativ-teritoriale pentru investiții majore, în condițiile în care sub Guvernul PNL lucrările se plătesc la timp 
și în funcție de gradul de execuție al lucrărilor. 
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În data de 4 iunie 2020, ați promovat o ordonanță de urgență pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 
nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Nationale de Investiții "C.N.I." - S.A., în vederea diversificării proiectelor realizate 
din fonduri europene nerambursabile disponibile în actualul cadru de programare bugetară 2014-2020, precum și din următorul 
buget european 2021-2027. Una dintre componentele investiționale avute în vedere prin această modificare legislativă vizează 
realizarea de „Fose septice, stații de microepurare și sisteme de alimentare cu apă”, în special pentru mediul rural din zonele 
puțin populate sau montane, acolo unde rețelele convenționale de utilități sunt foarte greu realizabile. Având în vedere 
specificul geografic al județului Suceava, în care multe unități administrativ-teritoriale ar putea să beneficieze de această linie 
de finanțare, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

⦁ Care este data la care anticipați că UAT-urile din mediul rural, în calitate de beneficiari, vor putea să depună 
documentațiile necesare în vederea realizării de fose septice și micro-stații de epurare sau micro-sisteme de alimentare cu apă 
potabilă? 

⦁ Care va fi bugetul total al acestui program și care vor fi condițiile minime de eligibilitate pentru beneficiari? 
⦁ Având în vedere faptul că vorbim despre proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, care impun o anumită cotă 

de cofinanțare din partea beneficiarilor UAT-uri, vă rog să specificați ce procent din valoarea proiectului va atinge 
cofinanțarea? 

 Solicit formularea răspunsului în scris.          Deputat 
Vă asigur de înalta mea apreciere,   Ioan Balan 

*** 
 
Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Comerțul on-line din afara UE 
Stimate domnule ministru, 
Numeroși cetățeni români achiziționează zilnic bunuri prin intermediul comerțului on-line, folosind site-uri din afara 

UE, în special din China. Deși legislația în vigoare presupune plata de TVA și taxe vamale pentru aceste bunuri, dacă valoarea 
lor depășește un anumit prag, în practică se constată că bunuri de valoare ridicată, precum electronicele sau echipamentele IT, 
comandate din China, sosesc direct la ușa cumpărătorului,prin intermediul firmelor de curierat, fără nici un fel de obligație de 
plată a acestor taxe, coletele având înregistrate ca origine țări din UE (Olanda, Germania, Luxemburg etc.) și nu China, de 
unde sunt în realitate comandate și livrate. 

Vă rog să-mi comunicați care este mecanismul care permite acest fenomen, precum și dacă cetățenii români aflați în 
această situație se expun sau nu vreunui risc legal,respectiv dacă au sau nu obligația declarării și plății TVA-ului și taxelor 
vamale. Menționez că doresc răspuns  scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin loan Bumb 
*** 

 
Adresată doamnei Violeta Alexandru,  ministrul  Muncii și Protecției Sociale 
 

Situația angajaților expuși riscului de sărăcie 
Stimată doamnă ministru, 
Deși România ocupă al doilea loc în UE în privința creșterii productivității muncii, înregistrează însă primul loc în UE 

la numărul angajaților expuși riscului de sărăcie, cu un procent de 15,7%, aproape dublu față de media UE. Raportat la 
numărul salariaților activi, înseamnă că circa 880.000 de angajați români, deși muncesc din greu, nu reuşesc să obțină 
bunăstarea. 

Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele acestui fenomen și ce măsuri aveți în vedere pentru scăderea numărului de 
muncitori aflați în risc de sărăcie. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin loan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Suspendarea folosirii cardului de sănătate 
Stimate domnule ministru, 
Până la date de 30 septembrie 2020 folosirea cardului de sănătate a fost suspendată, însă de la 1 octombrie s-a reintrodus 

obligativitatea folosirii acestuia în rețeaua de medicină primară. Acest lucru presupune automat și prezența fizică a bolnavilor 
cronici în cabinetele medicilor, aceștia nemaiputând să își obțină rețetele lunare prin consultații telefonice și medii electronice. 
Având în vedere că numărul îmbolnăvirilor cu Coronavirus a depășit orice record în ultimele săptămâni, dar și că folosirea 
cardului creează aglomerație în cabinete și mărește timpii de așteptare și interacțiune, vă rog să-mi comunicați dacă aveți în 
vedere promovarea unor reglementări care să suspende din nou folosirea acestui mijloc birocratic, măcar pentru bolnavii 
cronici, până la scăderea numărului de îmbolnăviri cu Coronavirus. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin loan Bumb 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Finalizarea tronsonului de autostradă Lugoj-Deva 
Stimate domnule ministru, 
Finalizarea tronsonului de autostradă Lugoj-Deva trenează de mai mulți ani, cei aproximativ 10 km lipsă din acest 

tronson punând mari probleme transportatorilor. Deși în anul 2019 a fost lansată licitația pentru finalizarea acestui tronson, 
procedura a fost ulterior blocată. 

Vă rog să-mi comunicați care este stadiul actual al demersurilor de finalizare al celor aproximativ 10 km de autostradă 
care mai trebuie construiți pe lotul 2 al tronsonului de autostradă Lugoj-Deva și care estimați că este data începerii lucrărilor și 
data dării în folosință a acestui sector de autostradă. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin loan Bumb 
*** 

 
Adresată domnului Costel Alexe,  ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Solicitare de informații privind participarea administrațiilor publice locale 
din județul Dolj la unele programe cu finanțare nerambursabilă 

Stimate domnule ministru, 
 În primul rând, vă rog să îmi permiteți să vă felicit atât pentru modul în care ați reușit să gestionați activitatea 

ministerului în ultimul an, revitalizând majoritatea programelor de interes național, cât și pentru modul în care ați reușit să 
găsiți resursele financiare pentru demararea unor noi programe de mediu, cu finanțare europeană nerambursabilă. 

În acest sens, se cunoaște foarte bine faptul că nu toate administrațiile publice locale din România au aceeași atitudine în 
ceea ce privește modernizarea infrastructurii locale, cu ajutorul resurselor financiare nerambursabile primite de la Uniunea 
Europeană. Pentru acest motiv, decalajele de dezvoltare între anumite unități teritorial-administrative care au apărut în ultimii 
ani s-au adâncit și mai puternic, în special ca urmare a efectelor pozitive produse de programele cu finanțare europeană 
accesate de unele UAT-uri. În condițiile în care județul Dolj continuă să conducă în topul național și european al sub-
dezvoltării comunităților locale și având în vedere liniile de finanțare susținute de Ministerul mediului pentru modernizarea 
unor utilități locale, vă solicit, domnule ministru, câteva precizări cu privire la anumite axe de finanțare active: 

⦁ Câte UAT-uri din județul Dolj au solicitat finanțare și participare în cadrul programului de modernizare a iluminatului 
public stradal, prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu sisteme de tip led, mult mai eficiente energetic?  

⦁  Vă rog să precizați dacă în cadrul programului de modernizare a transportului public local de persoane – transport 
ecologic - s-au primit solicitări din partea unităților administrativ-teritoriale din Județul Dolj pentru achiziția de autobuze și 
troleibuze electrice/GNC, tramvaie și troleibuze nepoluante? 
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⦁ Vă rog să precizați, de asemenea, dacă UAT-urile din județul Dolj au solicitat finanțare pentru dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități? 

Pentru toate cele trei programe, dacă este posibil, vă rog să îmi transmiteți și o situație nominală cu localitățile 
participante în programe. Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


