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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  13 iunie  

 
Ca urmare a informării liderului Grupului parlamentar al PSD, domnul deputat Florin Pâslaru, în şedinţa din 

13 iunie 2016, preşedintele de şedinţă al Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea de drept a calităţii de preşedinte 
al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor a domnului deputat Valeriu Ştefan 
Zgonea. 

Camera Deputaţilor a adoptat o Hotărâre, în temeiul dispoziţiilor art. 21 alin (4) şi art. 28 alin (41) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor (167 voturi pentru, 32 împotrivă, 1 abţinere), prin care se declară vacantă funcţia 
de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 
13 iunie 2016. 

 
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a adoptat, pe articole, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o 
strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor COM(2016)49 (PH CD 51/2016); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O 
strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM(2016)51 (PH CD 52/2016); 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM(2016)52 (PH CD 53/2016). 

Două propuneri legislative au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte 
suplimentare: 

1. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea 
sumelor provenite din exploatarea resurselor (Pl-x 292/2015) - lege ordinară; 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015) -
 lege organică. 

Au fost, de asemenea, adoptate, pe articole, un număr de 8 propuneri legislative, pentru care au fost întocmite 
rapoarte de respingere de către comisiile sesizate în fond, acestea urmând a fi supuse procedurii votului final în 
şedinţa plenară de miercuri, 15 iunie. 
 
 

*** 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 15  iunie 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 15 iunie, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o 
strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor COM(2016)49 (PH CD 51/2016) (243 
voturi pentru, 1 împotrivă); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O 
strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM(2016)51 (PH CD 52/2016) (249 voturi pentru); 
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3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM(2016)52 (PH CD 53/2016) (251 voturi pentru, 1 
împotrivă); 

4. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în 
subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Pl-x 746/2015) – lege ordinară (240 
voturi pentru, 12 abţineri); 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene 
privind mormintele de război, semnat la Bucureşti, la 9 iulie 2015 (PL-x 249/2016) – lege ordinară (254 
voturi pentru); 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (PL-x 59/2016) – lege ordinară (257 voturi 
pentru); 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară (PL-x 58/2016) – lege ordinară (256 voturi pentru); 

8. Proiectul de Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (PL-x 71/2016) – lege organică (246 voturi pentru); 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 101/2016) – lege organică (244 voturi 
pentru); 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 
102/2016) – lege organică (244 voturi pentru); 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (Pl-x 614/2015) – lege organică (243 voturi pentru, 1 împotrivă); 

12. Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 
197/2014) – lege organică (247 voturi împotrivă); 

13. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul 
Manasia (Pl-x 582/2013) – lege organică (47 voturi pentru, 193 împotrivă, 3 abţineri); 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014) – lege organică (2 voturi pentru, 239 împotrivă, 3 abţineri). 

 
Au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final, următoarele propuneri legislative: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului României (Pl-x 78/2016) - lege organică;  
2. Propunerea legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 79/2016) - lege organică; 

3. Propunerea legislativă privind abrogarea articolului nr.291 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 
81/2016) - lege organică; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată (Pl-x 122/2016) - lege 
organică. 

 
În aceeaşi zi, au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, un număr 

de trei propuneri legislative, după cum urmează: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de 

reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL-x 93/2016) -lege ordinară;  

2. Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.241/2006 (PL-x 335/2015) -lege ordinară; 
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3. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului 
(Pl-x 257/2015) - lege ordinară. 

 
În şedinţa de vot final, plenul Camerei Deputaţilor s-a pronunţat şi asupra a 23 de proiecte legislative (12 

ordinare, 11 organice) pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2016 
(Situaţia cuprinde datele la 17 iunie 2016) 

                       
 

Totalul iniţiativelor legislative 1077  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 282

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 256

312

– votate  312

             din care: - înaintate la Senat        52 

                            - în procedura de promulgare   28 

                            - promulgate*   97 

                            - respinse definitiv 135 

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 790

a) pe ordinea de zi 187

b) la comisii  567

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

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

5

3) Desesizări 6

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 14

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 14

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

 
 
 

     Cele 312 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           84 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    37  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     31  proiecte de legi  
                        228 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 118 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 din ziua de miercuri, 15 iunie 2016 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 219 

        din care: - în dezbatere 
210

                       - la vot final 9
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               30  

35  

   - votate 35
         din care: - înaintate la Senat   5 
                        - la promulgare   7 
                        - respinse definitiv 23 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 10

 
 
 
slative votate privesc: 
▪ Cele 35 iniţiative legislative votate privesc: 
             6 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                din care: 
             1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  Guvernului 
                      3  proiecte de legi 
           29  propuneri legislativeegi iniţiate de  
          11  proiecte de legi pentru aprobarea 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 13 – 17 iunie 2016 

 
 
 

 
 

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

1.  PL-x 71/2016 -  Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative  
 

2.  PL-x 101/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului  
 

3.  PL-x 59/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor  
 

4.  PL-x 102/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului  
 

5.  Pl-x 614/2015 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice 
  

6.  PL-x 58/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 
 

7.  Pl-x  746/2015 – Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în 
subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
 

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

1. PL-x 249/2016 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015  
 

2. Pl-x 78/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 

3. Pl-x 79/2016 - Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 

4. Pl-x 81/2016 - Propunere legislativă privind abrogarea articolului nr.291 din Legea audiovizualului 
nr.504/2002  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
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5. Pl-x 122/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, 
republicată  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 

  

 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativa a încetat: 
 
 

1. Pl-x 243/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 
 

2. PL-x 251/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 
martie 1991 a cetăţeniei române  
 

3. Pl-x 197/2014 - Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor - 
cazuri sociale  
 

4. Pl-x 413/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii 
nr.383/2013  
 

5. PL-x 418/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013  
 

6. Pl-x 491/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 a 
dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

7. Pl-x 582/2013 - Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, 
judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în 
vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia 
 

8. Pl-x 623/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 359 din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014  
 

9. PL-x 270/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României 
de către autorităţile şi instituţiile publice  
 

10. Pl-x 36/2015 - Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al 
statului în domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale  
 

11. Pl-x 260/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

12. Pl-x 613/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa 
II la Legea nr.284/2010  
 

13. Pl-x 560/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii  
 

14. Pl-x 546/2014 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.84/2012 privind 
unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice 
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15. Pl-x 488/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale  
 

16. Pl-x 481/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor  
 

17. Pl-x 307/2014 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.3 din 2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  
 

18. PL-x 290/2014 - Proiectul de Lege privind proclamarea Zilei naţionale a martirilor români 
anticomunişti  
 

19. Pl-x 470/2015 - Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă, republicată  
 

20. Pl-x 515/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru 
completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"  
 

21. PL-x 288/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013  
 

22. PL-x 443/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului  
 

23. Pl-x 490/2015 - Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii 202 din 9 noiembrie 
1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României  
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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 16 iunie 2016 ) 

 
 

 
În şedinţa din data de 10 februarie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 

legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 120 de proiecte de 
legi.  

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

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională Proiecte 
În 

procedură
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

 
12 
 

0 

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

0
0
0

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

5
0
1
6

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

78 0 

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

12
33
0

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

0
2
4

27

Total  0  45
  

45

Total general: 90 0 90 
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  ANEXĂ 
 

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

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1166  iiuunniiee   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 
184/2016 

 
L 

152/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
11.04.2016 

CD - OZ Plen  
IND şi JUR  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 14.06.2016 
(273/R/ 2016) 

2 

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) 

3 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

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

 

CD +S  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 

 

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



 
2

Nr. 
crt 

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

4 

 
PLx 

563/2015 
 

L 
351/2015 

 

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

 

CD +S  
OZ Plen   
BUG CD + BUG S 
 

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

5 

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) 

6 

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) 

7 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-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  



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. (poz. I-c-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 

9 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-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 

10 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-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 

11 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2012.  (poz. I-c-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 



 
4

Nr. 
crt 

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

12 

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 

13 

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 

14 

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 

15 

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 



 
5

Nr. 
crt 

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

16 

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 

17 

PLx 
810/2015 

 
L 

367/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
07.06.2016 
CD -  BUG 
pt. raport 

 
 
TDR: 
28.06.2016 

18 

PLx 
82/2016 

 
L 

665/2015 

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

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

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

 
 
TDR: 
07.04.2016 

19 

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 
 



 
6

Nr. 
crt 

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

20 

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 
 

21 

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 
 

22 

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 
 



 
7

Nr. 
crt 

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

23 

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 

24 

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 

25 

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 

26 

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 

27 

 
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 
 



 
8

Nr. 
crt 

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

28 

 
PLx 

717/2015 
 

L 
405/2015 

 

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

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

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

TDR: 
07.04.2016 
 

29 

 
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 
 

30 

PLx 
142/2016 

 
L 

51/2016 

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

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

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

 
 
 
 
TDR: 
28.04.2016 
 

31 

PLx 
318/2014 

 
L 

313/2014 

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

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

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

 
TDR: 
04.09.2014 
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Nr. 
crt 

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

32 

PLx 
144/2016 

 
L 

13/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
04.04.2016 
CD - ADMIN  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
28.04.2016 

33 

PLx 
206/2016 

 
L 

180/2016 

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

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

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

 
 
TDR: 
17.05.2016 

34 

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 
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Nr. 
crt 

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

35 

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 

36 

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 

37 

 
 
 
 

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 

38 

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 
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Nr. 
crt 

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

39 

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 

40 

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 

41 

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 

42 

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 



 
12

Nr. 
crt 

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

43 

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 

44 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 

45 

PLx 
185/2016 

 
L 

179/2016 

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

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

S  - Adoptat pe 
11.04.2016 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
TDR:  
05.05.2016 
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Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
9/2013 

 
L 

55/2013 

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

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

CD -  Adoptat pe 
05.03.2013 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
21.05.2013 

2 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 

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

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

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
24.03.2015 

3 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

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

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

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

TDR: 



 
14

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
156/2015 

 
B 

273/2016 

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

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

CD - Adoptată pe 
10.05.2016 
S  -  
 

Înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere 

5 

PLx 
142/2014 

 
L 

20/2014 

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 - Adoptată pe 
25.03.2014 
CD - Adoptată pe 
08.06.2016 
  

La SG din data 
de 15.06.2016 

6 
PLx  

138/2016 
 
 

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

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

CD - Adoptată pe 
08.06.2016 
S -  
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Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
746/2015 

 
L 

438/2015 

Lege 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 -  Adoptată pe 
15.06.2016 
 

 

8 

PLx 
59/2016 

 
L 

14/2016 

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  - Adoptată pe 
02.03.2016 
CD - Adoptată pe 
15.06.2016 
 

 

9 

PLx 
102/2016 

 
L 

150/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
21.03.2016 
CD - Adoptată pe 
15.06.2016 
 

 

10 

 
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 

11 

PLx 
552/2015 

 
L 

267/2015 
 

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

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

S  - Respins  pe 
29.06.2015 
CD  - Respins pe 
02.03.2015 

Respins 
definitiv 
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Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
595/2015 

 
L 

617/2015 

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

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

CD -  Adoptat pe 
11.11.2015 
S -  Respins pe 
21.03.2016 
 

Respins de 
Camera 
decizională 

13 

PLx 
795/2015 

 
L 

27/2016 

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

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

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
26/2016 
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Nr. 
crt 

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

14 

PLx 
855/2015 

 
L 

30/2016 
 
 

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

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

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 

Legea nr. 
27/2016 

15 

PLx 
857/2015 

 
L 

29/2016 
 
 

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

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

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
28/2016 

16 

PLx 
859/2015 

 
L 

28/2016 

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

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

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
29/2016 

17 

PLx 
652/2015 

 
L 

633/2015 

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

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

CD -  Adoptată pe 
18.11.2015 
S  - Adoptată pe 
29.02.2016 
 

 
Legea nr. 
30/2016 
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Nr. 
crt 

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

18 

PLx 
863/2015 

 
L 

561/2015 
 

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

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

S  - Adoptată pe 
03.12.2015 
CD - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
40/2016 

19 

PLx 
641/2015 

 
L 

364/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
42/2016 

20 

PLx 
822/2015 

 
L 

560/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
44/2016 

21 

PLx 
691/2015 

 
L 

364/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
51/2016 
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Nr. 
crt 

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

22 

PLx 
643/2015  

 
L 

506/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
55/2016 

23 

PLx 
830/2015 

 
L 

515/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
57/2016 

24 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală şi pentru implementarea altor acte 
normative. (poz. I-b-10) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
25.03.2014 
CD - Adoptată pe 
16.03.2016 
  

Legea nr. 
58/2016 

25 

PLx 
761/2015 

 
L 

543/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
28.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
59/2016 



 
20

Nr. 
crt 

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

26 

PLx 
685/2015 

 
L 

379/2015 

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

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

S - Adoptată pe 
12.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
60/2016 

27 

PLx 
661/2015 

 
L 

385/2015 

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

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

 
 
S  - Adoptată pe 
07.10.2015 
CD - Adoptată pe 
16.03.2016 
  
 

Legea nr. 
61/2016 

28 

PLx 
824/2015 

 
L 

395/2015 

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

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

S - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 

Legea nr. 
74/2016 
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Nr. 
crt 

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

29 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală. (poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
18.03.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 

Legea nr. 
75/2016 

30 

PLx 
718/2015 

 
L 

508/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
20.10.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

Legea nr. 
76/2016 

31 

PLx 
887/2015 

 
L 

584/2015 

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

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

S  - Adoptată pe 
14.12.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
  

Legea nr. 
79/2016 



 
22

Nr. 
crt 

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

32 

PLx 
70/2016 

 
L 

19/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
08.03.2016 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

Legea nr. 
80/2016 

33 

PLx 
728/2015 

 
L 

383/2015 

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

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

S - Adoptată pe 
20.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 
 

Legea nr. 
82/2016 

34 

PLx 
644/2015 

 
L 

541/2015 
 

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

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

CD - Adoptată  pe 
30.03.2016 
S  - Adoptată pe 
25.04.2016 

 
Legea nr. 
91/2016 

35 

PLx 
18/2016 

 
L 

628/2015 

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 - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016   

Legea nr. 
98/2016 



 
23

Nr. 
crt 

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

36 

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 - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016   

Legea nr. 
99/2016 

37 

PLx 
20/2016 

 
L 

630/2015 

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 - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
100/2016 

38 

PLx 
19/2016 

 
L 

629/2015 
 

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 - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016   

Legea nr. 
101/2016 



 
24

Nr. 
crt 

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

39 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

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  - Adoptată pe 
05.02.2015 
CD - Adoptată pe 
10.05.2016 
 

Legea nr. 
102/2016 

40 

PLx 
646/2015 

 
L 

365/2015 

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  - Adoptată pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016 

 
 
Legea nr. 
104/2016 
 

 

41 

PLx 
715/2015 

 
L 

536/2015 

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  - Adoptată pe 
19.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
105/2016 

42 

PLx 
83/2016 

 
L 

20/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
14.03.2016 
CD - Adoptată pe 
10.05.2016 
 

Legea nr. 
108/2016 

43 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

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  - Adoptată pe 
02.04.2012 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016 
  

Legea nr. 
111/2016 



 
25

Nr. 
crt 

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

44 

PLx 
740/2015 

 
L 

520/2015 
 

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  - Adoptată pe 
26.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
112/2016 

45 

PLx 
665/2015 

 
L 

398/2015 
 

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  - Adoptată pe 
13.10.2015 
CD - Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
116/2016 
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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 17 iunie 2016) 
 
 
 

I.  În perioada   13 - 17 iunie 2016  

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 32 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 31 avize. 

Cele 32 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 20 

 12 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

0  
0  

21 
11  

 

     Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 559 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 79  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  33  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  2813  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 287 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 65 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 36 

TOTAL     771 725 929 388 



                  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  13 - 17 iunie 2016 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.124/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal 

33 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.06.2016 
Raport de respingere 

(279/R din 15.06.2016) 

2 

 
Plx.126/2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal 

38 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.06.2016 
Raport de respingere 

(280/R din 15.06.2016) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.131/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 

privind calitatea în construcţii 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
10.05.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(272/R din 14.06.2016) 

2 

 
PLx.184/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 

privind eficienţa energetic – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
10.05.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(273/R din 14.06.2016) 

 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 



1 

 
PLx.556/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind Statutul 

funcţionarilor publici – raport comun cu comisia pentru muncă 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(276/R din 14.06.2016) 

2 

 
PLx.38/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 
privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare 

31 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.06.2016 

Raport de respingere 
(281/R din 15.06.2016) 

3 

 
PLx.44/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 -Legea poliţiei locale – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.03.2016 

Raport de respingere 
(282/R din 15.06.2016) 

4 

 
PLx.768/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 
privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – 
raport comun cu comisia pentru mediu 

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de respingere 
(283/R din 15.06.2016) 

5 

 
Plx.150/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor – raport comun cu comisiile pentru mediu şi 
juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de respingere 

(284/R din 15.06.2016) 

6 

 
Plx.709/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii architectural-
ambientale a cladirilor 

24 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(193/RS din 
15.06.2016) 

7 

 
Plx.173/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale – raport comun cu comisia pentru sănătate 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.06.2016 
Raport de respingere 

(285/R din 15.06.2016) 

 
IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.768/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 
privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – 
raport comun cu comisia pentru administraţie 

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.06.2016 

Raport de respingere 
(283/R din 15.06.2016) 

2 

 
Plx.150/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor – raport comun cu comisiile pentru 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.04.2016 
Raport de respingere 

(284/R din 15.06.2016) 



administraţie şi juridică 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.556/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind Statutul 
funcţionarilor publici – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(276/R din 14.06.2016) 

2 

 
Plx.382/2012 
 
 
 
Plx.560/2011 
 
 
Plx.300/2015 

Propunere legislativă privind crearea unor oportunităţi de asigurare 
pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost 
asigurate în sistemul public de pensii 
 
Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii 
 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

 
4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

 
12 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente a 

Plx.382/2012 şi de 
respingere a 

Plx.560/2011 şi 
Plx.300/2015 

(277/R din 15.06.2016) 

3 

 
Plx.167/2016 

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale – 
raport comun cu comisia juridică 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.06.2016 
Raport de respingere 

(278/R din 15.06.2016) 

4 

 
PLx.44/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 -Legea poliţiei locale – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.06.2016 

Raport de respingere 
(282/R din 15.06.2016) 

 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.173/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.04.2016 
Raport de respingere 

(285/R din 15.06.2016) 



publice locale – raport comun cu comisia pentru administraţie 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.77/2016 

Propunere legislativă pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică 
şi inovare – raport comun cu comisia juridică 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.03.2016 
Raport de respingere 

(269/R din 13.06.2016) 

2 

 
Plx.182/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 
05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educaţia 
naţională 

1 parlam. 14.06.2016 
Raport de respingere 

(274/R din 14.06.2016) 

3 

 
Plx.183/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
1 parlam. 14.06.2016 

Raport de respingere 
(275/R din 14.06.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.178/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.148 
din 26 iulie 2000, privind publicitatea, precum şi a Legii nr.504/2002 
a audiovizualului 

5 parlam. 14.06.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(287/R din 16.06.2016) 

 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.77/2016 

Propunere legislativă pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică 
şi inovare – raport comun cu comisia pentru învăţământ 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

10.05.2016 
Raport de respingere 

(269/R din 13.06.2016) 



2 

 
PLx.738/2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice – raport 

comun cu comisia pentru apărare 

42 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.04.2016 

Raport de respingere 
(270/R din 13.06.2016) 

3 

 
Plx.216/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) şi (5) ale art.5 
din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente  

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.06.2016 
Raport de respingere 

(271/R din 13.06.2016) 

4 

 
PLx.184/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 
privind eficienţa energetic – raport comun cu comisia pentru 
industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(273/R din 14.06.2016) 

5 

 
PLx.555/2015 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 

pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

29 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.06.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(126/RS1 din 
14.06.2016) 

6 

 
Plx.167/2016 

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale – 
raport comun cu comisia pentru muncă 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

10.05.2016 
Raport de respingere 

(278/R din 15.06.2016) 

7 

 
Plx.150/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor – raport comun cu comisiile pentru 
administraţie şi mediu 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.05.2016 
Raport de respingere 

(284/R din 15.06.2016) 

8 

 RAPORT COMUN privind proiectul de hotărâre a Birourilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente şi a Centrului “Expert electoral” 

  
Raport de adoptare 

(26/RC din 15.06.2016) 

9 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pentru anul 2014 
al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(27/RC din 15.06.2016) 

10 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pentru anul 2013 
al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(28/RC din 15.06.2016) 

11 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul Consiliului Superior al 
Magistraturii privind starea justiţiei pe anul 2011 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(29/RC din 15.06.2016) 



12 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2013 al 
Autorităţii Electorale Permanente 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(30/RC din 15.06.2016) 

13 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate al Autorităţii 
Electorale Permanente pentru anul 2014 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(31/RC din 15.06.2016) 

14 

 RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate al Autorităţii 
Electorale Permanente privind alegerile pentru Preşedintele României 
din 2014 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(32/RC din 15.06.2016) 

15 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul privind activitatea 
Consiliului Legislativ în anul 2012 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(33/RC din 15.06.2016) 

16 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul asupra activitaţii desfăşurate 
de Consiliul Legislativ în anul 2014 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(34/RC din 15.06.2016) 

17 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate a instituţiei 
Avocatul Poporului pentru anul 2013 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(35/RC din 15.06.2016) 

18 

 
RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate a instituţiei 
Avocatul Poporului pentru anul 2014 

 19.04.2016 
Raport de adoptare 

(36/RC din 15.06.2016) 

19 

 
Plx.180/2016 

Propunere legislativă privind modificarea alin.(4) al art.5 din Legea 
nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată 

1 parlam. 14.06.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(286/R din 16.06.2016) 

 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.738/2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice – raport 

comun cu comisia juridică 

42 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.05.2016 

Raport de respingere 
(270/R din 13.06.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 
 Declaraţii politice 

 

 

Revenirea eşuată a lui Mickey Mouse  
în vârful politicii româneşti 

 
 
După un eveniment nefericit petrecut pe 30 octombie 2015, dezastrul de la Colectiv, oamenii au iesit în 

stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de clasa politică. Acestia au cerut o altă clasă politică la nivel central, 
au cerut alţi oameni în fruntea guvernării.  

Din cauza presiunii străzii, dl. Ponta Victor - Viorel si-a dat demisia din fruntea guvernului si o data cu el toţi 
membrii guvernului. Dar acest pas în spate nu l-a făcut pe dl. Ponta Victor – Viorel, fost premier, să se ocupe de 
dosarele în care este implicat, de plagiatul lucrarilor sale de doctorat, ci de a sta în faţa televizorului  sau pe reţele de 
socializare si să îl atace permanent pe dl. presedinte Klaus Iohannis, de multe ori, comentariile fiind puerile. 

Eleganţa d-lui preşedinte de a nu răspunde şi de a nu intra în polemici cu dl. Ponta Victor – Viorel, a arătat 
clasa si decenţa unui comportament civilizat a unui preşedinte de ţară europeană. În schimb dl. Ponta, alias Mickey 
Mouse, a continuat cu jignirile si comentariile care nu au avut nimic comun cu realitatea. 

Mai mult, Mickey Mouse (Ponta Victor – Viorel), ca în filmele cu desene animate, a avut tupeul de a se 
autopropune pe postul ocupat de către Valeriu Zgonea, alt personaj de film, ca si cum functia de preşedinte a Camerei 
Deputaţilor reprezintă un mare rol al cinematografiei mondiale.  Rog luaţi remarcile de mai sus cu ghilimelele de 
rigoare. 

Asa cum s-a propus singur să fie al treilea om în stat, la fel,  tot Ponta Victor – Viorel s-a de-propus 
precizând că presedinţia Camerei nu este miza lui. Ma întreb când a dat dovadă de  seriozitate dl Ponta? Când şi-a 
exprimat intenţia că doreşte să fie Presedinte al Camerei Deputaţilor sau după scurt timp, când s-a răzgândit şi a 
declarat că nu o mai vrea. Este evident faptul că Ponta era interesat de preşedinţia Camerei Deputaţilor pentru a 
căpăta mai multă putere şi influenţă în partid şi că nu a învăţat nimic din lecţia pe care i-a dat-o strada în octombrie 
anul trecut: să se retragă din viaţa politică şi să ne scutească de opiniile sale.  

Ne întrebăm cât timp dl Ponta va mai  ignora în mod sfidător mesajul transmis de societatea civilă şi opinia 
publică în toamna anului trecut şi că a uitat că nu mai este în campanie electorală? 

 

Deputat 
Mircea Cazan 

 
*** 
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 Interpelări 
 

Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat Ioan Tămâian   
Obiectul intrebării: Posibilitatea reintroducerii curselor operate de către  compania Tarom pe aeroportul 
internaţional Sibiu pentru anul 2016 
 

Stimate domnule Ministru,  revin şi în atenţia domniei voastre cu întrebarea  dacă aveţi în plan, pentru anul 
2016 sau pentru anul 2017, reintroducerea rutelor companiei Tarom pe aeroportul Sibiu.  Argumentele companiei 
Tarom  care au justificat încetarea operării curselor pe acest aeroport pentru anii 2014 şi 2015, nu au fost 
concludente. Nu este normal ca la momentul actual, TAROM să nu opereze un zbor direct Bucureşti-Sibiu, dat fiind 
faptul că aeroportul internaţional Sibiu se află pe locul 7 în ceea ce priveşte numărul pasagerilor înregistraţi în traficul 
aerian intern şi internaţional, conform site-ului instituţiei dvs. 

Mai mult, în varianta finală revizuită a raportului privind Master Planul General de Transport al României, 
Sibiul va beneficia de o investiţie de 66,5 de milioane de euro, până în 2020,  pentru dezvoltarea infrastructurii 
aeroportului şi anume pentru: dezvoltarea unui nou terminal de pasageri ,  extensia căii de rulare,  fezabilitatea 
dezvoltării unui terminal cargo etc. Nevoia de investiţii în dezvoltarea infrastructurii aeroportului se bazează pe 
estimarea conform căreia traficul de  pasageri se va dubla, iar terminalele de pasageri existente nu vor mai face faţă 
cererii.  

Practic, Aeroportul Internaţional Sibiu este inclus pe lista celor care vor beneficia de investitii până în 2020, 
cea mai mare finanţare planificată pentru  Transilvania, iar  proiectul de modernizare include extinderea terminalului 
de pasageri până în 2020 la 7.800 de metri pătraţi, achiziţionarea de echipamente pentru degivrat şi analiza 
oportunităţii  de a dezvolta un terminal cargo.  

Considerăm că prin anularea zborurilor care făceau legătura dintre Sibiu direct cu Bucureştiul, atât din punct 
de vedere economic dar şi turistic, cultural, s-au suferit şi se vor suferi pierderi în continuare. Eficienţa economică a 
curselor va creşte în mod sigur dacă pasagerii interesaţi ştiu că acestea zboruri sunt conforme unor reguli stabilite 
precis şi pe termen lung.  Este cert faptul că  pe ruta Sibiu- Bucureşti şi retur, fluxul de călători este suficient de 
mare pentru a asigura eficienţa economică a acestui zbor.  

Vă rugăm să comunicaţi companiei TAROM, domnule Ministru, că  este absolut necesară 
introducerea curselor interne Sibiu-Bucureşti, punând în balanţă deopotrivă considerentele economice, 
operaţionale, demografice, şi să faceţi demersurile necesare  pentru ca cetăţenii din această parte a ţării 
să nu fie privaţi de cel mai sigur şi mai modern mijloc de transport al călătorilor.  De asemenea, vă întreb 
dacă este posibil ca TAROM să ia în calcul introducerea unei escale pe aeroportul Sibiu, pentru 
asigurarea legăturilor aeriene spre şi dinspre Bucureşti. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Achim Irimescu,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Virgil Guran  
Obiectul interpelării : Subvenţiile în agricultură     
           
 Domnule ministru, 
 În temeiul prevederilor art. 111 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
vă adresez prezenta interpelare :  
 Este notoriu faptul că România beneficiază, în cadrul Uniunii Europene, de una dintre cele mai mici 
subvenţii pentru agricultură (jumătate din aceea încasată de fermierii din Germania, de exemplu). Este, de asemenea, 
cunoscut faptul că această situaţie  este cauzată de o greşită negociere cu Uniunea Europeană. 
 Consider însă că nu este firească perpetuarea la nesfârşit a unei greşeli şi că, în calitatea noastră de parteneri 
cu ceilalţi membri ai Uniunii, avem dreptul de a solicita şi de a obţine o renegociere în ceea ce priveşte subvenţiile 
agricole.  
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 Vă rog, domnule Ministru, să-mi comunicaţi ce demersuri au fost întreprinse în acest sens şi care sunt 
rezultatele obţinute până în prezent. 
 Vă  mulţumesc şi precizez că doresc un răspuns în scris. 
 Cu  deosebită consideraţie, 

 
*** 

 
Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Virgin Guran  
Obiectul interpelării:  Stadiul lucrărilor la autostrăzi     
 
 Domnule ministru,  
 
 În temeiul prevederilor art. 111 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
vă adresez prezenta interpelare :  
 Revin la interpelările precedente şi vă rog insistent să precizaţi ce progrese au fost înregistrate în domeniul 
construcţiei de autostrăzi. 
 Indiferent cât de dificilă ar fi cuantificarea, după cum arătaţi în „răspunsurile” precedente, ea este totuşi 
posibilă în decursul atâtor luni de când vă adresez aceeaşi întrebare în fiecare săptămână.  
 Vă solicit un răspuns real şi documentat, în scris, în termenul prevăzut de lege. 
 Cu respect, 

*** 
 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene 
 

Absorbţia fondurilor europene în judeţul Hunedoara 
 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 În ceea ce priveşte problema absorbţiei fondurilor europene în judeţul Hunedoara, vă rog să 
răspundeţi, punctual, la următoarele întrebări: 
1. Câte fonduri europene au fost atrase în judeţul Hunedoara în cadrul ciclului financiar 2007-2014? 
Pe ce loc se află Hunedoara în rândul judeţelor ţării din acest punct de vedere? 
2. Care este ponderea fondurilor europene atrase de sectorul public şi de cel privat? 
3. Care este ordinea primăriilor cu cele mai multe fonduri europene atrase din judeţul Hunedoara şi 
valoarea totală pe fiecare primărie în parte? 
4. Care sunt cele mai mari şi mai dese probleme/abuzuri în absorbţia banilor europeni în judeţul 
Hunedoara? 
5. Având în vedere importanţa procesului de absorbţie a fondurilor europene pentru susţinerea şi dezvoltarea 
judeţului Hunedoara, 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. 
 Aştept răspunsul dumneavoastră în scris. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 
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Adresată doamnei Corina Şuteu, ministrul Culturii                    
 

Executarea Monumentului Unirii de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia 
 
 

Stimată doamnă Ministru,  
 
Vă rog să-mi precizaţi punctul dumneavoastră de vedere dacă până la 1 Decembrie 2018, când se va celebra 

centenarul de la Marea Unire, estimaţi că se vor finaliza lucrările la acest monument şi care va fi concret, modalitatea 
de selcţionare a proiectului câştigător. 
 Cu deosebit respect,  
 

 
Deputat   

Carmen Hărău 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României 
 

Necesitatea elaborării unui ghid de bune practici şi comunicare pentru autorităţile publice în relaţia cu 
cetăţenii şi firmele 

 
 Majoritatea cetăţenilor români, persoane fizice şi juridice ne-am lovit de lipsa de comunicare din partea 
instituţiilor statului sau chiar de limbaj şi comportament agresiv, în cazul în care s-au confruntat cu expirarea unor 
avize, autorizaţii, permise  sau  de scadenţa unor obligaţii de natură fiscală.  
 Actualmente, legislaţia românească în vigoare nu reglementează obligativitatea de înştiinţare din partea 
instituţiilor publice a persoanelor fizice si juridice pentru a preîntâmpina problemele inerente rezultate din cauza 
expirării actelor, ci doar  sancţiunile din partea acestora  care se aplică dacă nu sunt respectate anumite termene, care 
pot fi de lunga durată.  
 Considerăm totuşi că aceste autorităţi  ar trebui sa informeze cetăţeanul sau firma asupra aspectelor 
problematice şi abia după să stabilească si să aplice sancţiunea, în cazul în care persoana fizică sau juridică nu îşi 
reglementează situatia din rea-voinţă. De foarte multe ori, pentru a colecta bani, reprezentantii institutiilor care au 
atribuţii de verificare, control şi sancţionare practică un fel de ”vânătoare” a persoanelor fizice sau juridice, in 
vederea aplicării amenzilor.  
 Astfel de situatii se întâlnesc frecvent la: neplata obligaţiilor fiscale, impozite si taxe, la care se aplica 
penalităţi sau chiar amenzi, daca nu sunt achitate la timp; 
- nedepunerea declaraţiilor fiscale la termenele stabilite; nesolicitarea unui permis nou in cazul expirarii celui vechi 
(aspect care se transforma in fapta penala daca titularul conduce autovehicule dupa expirare); expirarea actului de 
identitate; expirarea permisului de port-arma (aspect care se transforma de asemenea in fapta penala); expirarea 
certificatului de urbanism sau al autorizatiei de construire sau demolare etc. 
 În toate aceste cazuri, sunt prevăzute sancţiuni cu amendă sau chiar de natură penală chiar dacă persoana în 
cauză  a omis fără intenţie să depună o declaraţie fiscală sau să-şi înnoiasca actul de identitate sau permisul. 
 Stimate domnule Prim-ministru, având în vedere că cetăţenii români şi firmele contribuie la bugetul de stat, 
nu consideraţi că trebuie să aibă parte de mai mult respect şi de o mai bună comunicare din partea instituţiilor publice 
abilitate , aşa cum se întâmplă în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene? Credeţi că ar fi oportună 
elaborarea unui ghid de bune practici şi comunicare pentru autorităţile publice în relaţia cu cetăţenii şi firmele, care 
să cuprindă norme speciale pentru ca autorităţile să aibă şi rolul de “prevenţie” pentru  măsurile de control şi 
informare? 
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Aştept răspuns în scris. 
Cu deosebit respect,  

 
Deputat  

Ioan Tămâian 
 

*** 
 
 

Adresatã domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 
 

Revenire la Întrebarea parlamentară nr 9989A/2016 referitoare la încălcarea atribuţiilor legale de către şeful 
DIPI Olt 

  
Domnule ministru, având în vedere importanţa problemei prezentată în întrebarea nr 9989A/2016 care necesita 

un răspuns de urgenţă, mă văd nevoit să revin şi să redepun interpelarea referitoare la încălcarea atribuţiilor legale de 
către şeful DIPI Olt. 

În primă instanţă ţin să vă aduc la cunoştinţă un fapt pe care îl consider ieşit din comun. Pe data de 25 mai a.c., 
am fost într-o audienţă (care a durat 4 minute) la şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt, pentru a afla care sunt 
procedurile de urmat pentru a depune o plângere penală împotriva unei persoane care a proferat, prin postări pe o 
reţea de socializare, o serie de  defăimări la adresa mea în timpul campaniei electorale. Comandantul IJP mi-a 
precizat că această problemă nu este de competenţa instituţiei pe care o conduce şi m-a îndreptat să depun plângerea 
penală la Parchet, lucru pe care l-am făcut pe data de 26 mai.    

Ulterior, am aflat cu surprindere că şeful Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă Olt, Cătălin Dogaru,  l-
a sunat pe şeful IPJ Olt pentru a afla  ce am căutat eu la sediul IPJ. 

Ţinând cont de cele expuse mai sus rezultă foarte clar că şeful DIPI Olt a încălcat legislaţia în vigoare în ceea ce 
priveşte atribuţiile funcţiei sale, motiv pentru care vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
-             Oamenii politici sunt urmăriţi de instituţii pe care le aveţi în subordinea Ministerului pe care-l conduceţi, sau 
este doar un exces de zel din partea şefului DIPI Olt ? 
-             În ce calitate, un şef al DIPI, cere să i se comunice subiectul unei banale audienţe solicitată de un cetăţean, 
fie el şi om politic, la conducerea unui IPJ ? 
-             Ce măsuri veţi lua pentru a preîntâmpina astfel de acte din partea angajaţilor cu funcţii de răspundere din 
ministerul pe care îl conduceţi? 

 Doresc răspunsul în scris de urgenţă. 
  

Deputat  
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Corina Şuteu,  ministrul Culturii 
 

Revenire la întrebarea nr 9875A din 27.04 2016 referitoare la clarificare prevederi Art. 43/1 şi Art. II din 
O.U.G nr. 189/2008 

 
 
Conform articolului  194  alin(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: “(3) Răspunsurile la întrebări se 

dau în termen de 15 zile de la transmiterea lor de către secretarul Camerei Deputaţilor, dar nu mai târziu de 30 de 
zile, în cazul în care există o motivaţie justificată înaintată la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.” 
Conform prevederilor legale, vă rog să-mi răspundeţi la întrebarea nr 9875A din 27 .04 2016 referitoare la clarificare 
prevederi Art. 43/1 şi Art. II din O.U.G nr. 189/2008   şi vă expun mai jos textul acesteia: 
Am citit în mass-media despre scrisoarea deschisă a Preşedintelui Uniunii Teatrale din România — UNITER,  Ion 
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Caramitru, adresată domniei voastre, referitoare la  constituirea, prin ordin de ministru, a două grupuri de lucru 
consacrate îmbunătăţirii prevederilor O.G. nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 
Concret, vi se impută că nu v-aţi consultat cu nicio autoritate consacrată şi astfel că aţi ignorat „prevederile Art. 43/1 
şi Art. II din O.U.G nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prin Capitolul VI din Anexa 1 a 
Ordinului 2799/ 2015 şi aţi adăugat la lege, introducând, în mod abuziv, o procedură (în anexa dedicată 
reglementărilor organizării şi desfăşurării concursului de proiecte de management) care vrea să reglementeze un fel 
de altfel de 'concurs' în cazul managerilor care au obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu 
nota 9.”  
 În data de 16.04.2016, UNITER vi s-a adresat cerându-vă ca — 'în temeiul Art. 7, alin. (1), indice (1), 
coroborat cu art. 2, alin. (1), lit. h) din Legea contenciosului administrativ, nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare — în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii prealabile, să abrogaţi prevederile 
contradictorii din Ordinul menţionat. În esenţă, prin plângerea prealabilă, UNITER susţinea că: 'Prin adăugarea la 
lege, dreptul consacrat de Art. 43/1 poate fi anulat prin desfăşurarea procedurilor ilegal introduse, astfel încât 
beneficiul managerilor apreciaţi, la evaluarea finală, cu 9 sau peste 9, poate fi anulat. Este interesul public legitim al 
Uniunii Teatrale din România să depună această plângere prealabilă, întrucât scopul acestui organism non-
guvernamental, de utilitate publică, constă tocmai în promovarea intereselor profesionale, materiale şi morale ale 
membrilor săi. În acest sens, UNITER este inclusă în 'organismele sociale interesate', astfel cum acestea sunt definite 
prin Legea contenciosului administrativ. Legitimarea demersului nostru este susţinută, pe lângă scopul înfiinţării şi 
raţiunea existenţei UNITER, şi prin faptul că unii dintre membrii UNITER sunt, în prezent, manageri ai unor 
importante instituţii publice de spectacole şi concerte, activitatea acestora fiind apreciată, în cadrul evaluărilor 
anuale, cu note de peste 9.” 
 De asemenea, potrivit Art. 45 din O.U.G nr. 189/2008, autoritatea are obligaţia să organizeze concurs de 
management şi în alte situaţii — expres prevăzute — altele decât cele stipulate la Art. 33, şi anume: expirarea 
duratei contractului de management; rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; autoritatea a constatat neîndeplinirea 
obiectivelor programului minimal, din motive imputabile managerului; nerealizarea indicatorilor de referinţă stabiliţi 
prin contractul de management; prejudicierea imaginii instituţiei, ori a autorităţii, ori nerespectarea obligaţiilor ce îi 
revin managerului, potrivit Art. 27 din ordonanţa de urgenţă; — autoritatea şi câştigătorul concursului de proiecte 
nu convin asupra contractului de management, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă 
publică a rezultatului final al concursului; — câştigătorul concursului, din motive personale, renunţă, în scris, la 
calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management. 
 În mod evident, în cazul dispoziţiilor Art. 431, managerii vizati nu sunt în niciuna dintre situaţiile prevăzute 
la Art. 33, sau la Art. 45, ci, dimpotrivă, ipoteza avută în vedere de legiuitor este aceea a unui manager performant, 
evaluat, anual, cu note de cel puţin 8, pentru care evaluarea finală este obligatoriu să aibă loc cu cel puţin 90 de zile 
înainte de încetarea valabilităţii contractului de management. De altfel, Art. 43/1, alin. (1) face trimitere la Art. 37, 
alin (2). În concluzie, atunci când legiuitorul a avut intenţia de a prevedea utilizarea procedurii de organizare a unui 
concurs de management a făcut-o, în mod expres şi limitativ, prin dispoziţii ce se referă, clar şt direct, la diferite 
posibile situaţii de fapt. 
 Vă rog să faceţi demersurile legale necesare pentru rezolvarea acestei situaţii şi să-mi comunicaţi răspunsul  
în scris. 

Cu deosebit respect,  
 

Deputat   
Ioan Tămâian 

 
*** 
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Adresată doamnei Corina Şuteu,  ministrul Culturii 
 
Revenire la intrebarea nr 9829A depusă în data de 20 aprilie a.c. ref la : Observatii asupra Proiectului de Lege 
privind modificările şi completările Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, aflat în 

dezbatere publică 
 
 

Conform articolului  194  alin(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: “(3) Răspunsurile la întrebări se 
dau în termen de 15 zile de la transmiterea lor de către secretarul Camerei Deputaţilor, dar nu mai târziu de 30 de 
zile, în cazul în care există o motivaţie justificată înaintată la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.” 
 Conform prevederilor legale, vă rog să-mi răspundeţi la  9829A depusă în data de 20 aprilie a.c. ref la : 
Observatii asupra Proiectului de Lege privind modificările şi completările Legii nr. 8/1996 privind drepturile de 
autor şi drepturile conexe, aflat în dezbatere publică,  şi vă expun mai jos textul acesteia: 

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

Concret, doriţi modificarea alineatului 3 al articolului 14 , astfel: ,,Remuneraţia echitabilă prevăzută la 
alineatul 2  nu se datorează în cazul în care este realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ preuniversitar”.  

Vă întreb ce înţelegeţi prin „remuneraţie echitabilă” pentru cei care împrumută cărţi de la celelalte biblioteci, 
altele decât cele precizate în amendament? Nu cumva reprezintă o nouă taxă pentru cei care împrumută cărţi pentru 
citit acasă de la aceste biblioteci? Care sunt resorturile acestei posibile modificări legislative dacă până acum, erau 
exceptate de la o remuneraţie echitabilă pentru împrumutarea cărţilor de la bibliotecile de învăţământ şi a celor cu 
acces gratuit? 

Nu credeţi că o astfel de măsură, în secolul cărţilor online şi când  interesul pentru lectură a scăzut enorm, 
această nouă taxă pentru cei care mai doresc să-şi dezvolte cunoştintele prin citit, este ineficientă? 

Mentionez că doresc răspuns în scris. 
 Cu deosebită consideraţie,  
 

Deputat  
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
Adresată  doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 

 
Posibilitatea acordării de facilităţi fiscale pentru agenţii economici 

 
 Stimată doamnă Ministru,  
 
 Vă întreb ce punct de vedere aveţi referitor la o iniţiativă legislativă care are  drept scop acordarea unor 
scutiri de la taxa pe valoarea adăugată pentru agenţii economici care donează maşini, materiale sau alte servicii 
unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Astfel, această măsură vine atât în sprijinul elevilor cuprinşi în 
învăţământul profesional şi tehnic care beneficiind de aparatură şi logistică conformă au posibilitatea dobândirii de 
competenţe de nivel ridicat, relevante pentru piaţa muncii şi se pot angaja imediat după absolvire, cât şi pentru 
agenţii economici, care sunt astfel cointeresaţi pentru a se implica în dezvoltarea sistemului de formare profesională.  
Este cunoscut  faptul că sistemul de educaţie şi formare profesională trebuie să asigure o vizibilitate crescută a 
competenţelor absolvenţilor şi o mai bună utilizare a acestora pe piaţa muncii, bazându-se pe anticiparea nevoilor de 
competenţe şi a tendinţelor pe piaţa muncii, iar această măsură este una binevenită în sensul implementării acestei 
strategii. 
 Pentru dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv şi relevant pentru 
cerinţele pieţei muncii, este nevoie de adoptarea unui act normativ care vine în sprijinul agenţilor economici care 
doresc să se implice, reducându-se astfel discrepanţele de dezvoltare economică şi socială între România şi statele 
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membre ale Uniunii Europene. 
 Aştept răspunsul scris al Domniei Voastre.  
 Vă mulţumesc, 
 Cu deosebit respect, 

 
Deputat  

Carmen Hărău 
 

*** 
 
Adresată doamnei  Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 
 

Numărul şi ponderea mandatelor câştigate de femei la alegerile locale din iunie 2016 
 
 
 Stimată doamnă, 
 
 Vă rog să îmi puneţi la dispoziţie informaţiile oficiale cu privire la numărul şi ponderea mandatelor obţinute 
de femei în totalul mandatelor la nivel naţional şi la nivelul fiecărui judeţ al ţării, la alegerile locale din 5 iunie 2016:  
-în rândul mandatelor pentru funcţia de Primar; 
-în rândul mandatelor pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean; 
-în rândul mandatelor de consilieri pentru Consiliul General; 
-în rândul mandatelor de consilieri pentru municipii; 
-în rândul mandatelor de consilieri pentru mediul urban(inclusiv municipii) 
-în rândul mandatelor de consilieri pentru mediul rural; 
-în rândul mandatelor de consilieri pentru toate localităţile judeţene şi la nivel naţional. 

Aceeaşi structură de informaţii vă rog să o defalcaţi apoi pentru fiecare partid politic în parte. 
 

Deputat  
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată  domnului Dragoş Doroş, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  
                 doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Modul de stabilire a impozitelor pentru cetăţenii români cu rezidenţă în străinătate 
 

Supun atenţiei dumneavoastră situaţia cetăţenilor români care sunt rezidenţi în străinătate. Cetăţenii români 
care îşi schimbă rezidenţa în urma unui contract de muncă în afara ţării se confruntă cu răspunsuri neclare din partea 
ANAF în privinţa impozitării veniturilor.  

Vă prezint premisele de la care am pornit această interpelare: 
Cetăţenii români A şi B 
A şi-a schimbat reşedinţa în octombrie 2011 în Dubai ca urmare a angajării în baza unui contract de muncă şi în iulie 
2015 şi-a schimbat reşedinţa din Dubai în Milano, Italia, tot în baza unui contract de muncă.  
  
B şi-a schimbat reşedinţa în decembrie 2013 în Dubai în calitate de membru de familie (fără drept de muncă) al unui 
rezident şi în iulie 2015 şi-a schimbat reşedinţa din Dubai în Milano, Italia, tot în calitate de membru de familie. 
Menţionez că atât A şi B în decursul perioadelor menţionate nu au mai avut reşedinţa în România. 

Înainte de plecarea în străinătate, în 2011 şi respectiv 2013, A şi B au fost la ANAF Bucureşti Sector 1 şi 
respectiv Sector 4  pentru a întreba dacă trebuie să îndeplinească anumite formalităţi, cel puţin de notificare, cu 
privire la schimbarea reşedinţei. Răspunsul a fost acelaşi: nu este necesară îndeplinirea niciunei formalităţi, 
documentele eliberate de statele respective făcând dovada noii reşedinţe. 
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Începutul lunii februarie 2016 
A încearcă notificarea ANAF sector 1 cu privire la schimbarea reşedinţei atât în 2011 cât şi în 2015, depunând în 
acest sens documentele eliberate de cele 2 state, şi anume Emiratele Arabe Unite, respectiv Dubai, şi autorităţile 
locale din Milano, Italia. 

ANAF a refuzat în mod categoric primirea documentelor motivând că "nu ştiu ce să facă cu ele", astfel că 
acestea au fost trimise prin poştă, dar până în acest moment nu am primit niciun răspuns.  
B încearcă de asemenea depunerea unei notificări similare la ANAF sector 4, unde iar se refuză primirea 
documentelor, angajaţii autorităţii invocând următoarele motive: 
- "nu ştim ce să facem cu notificarea"; 
- "oricum noi decidem dacă sunteţi sau nu resident în România indiferent de ce documente aveţi dumneavoastră, iar 
noi alegem să nu le luam în considerare"; 
- "nu ştim ce trebuie să faceţi" ;  
B încearcă de asemenea să obţină regularizarea deciziilor de impunere emise de ANAF în mod arbitrar fără a lua în 
considerare declaraţiile de venit depuse de B în termen, în fiecare an, deşi legea stabileşte în mod clar că organul 
fiscal stabileşte venitul net anual impozabil şi impozitul anual datorat în baza declaraţiei de venit depusă de 
contribuabil. 

În realitate, organul fiscal emite la începutul fiecărui an decizii de impunere stabilind în mod arbitrar 
impozitul anual datorat, decizii care sunt oricum transmise nesemnate şi ştampilate de către reprezentantul organului 
fiscal respectiv. 
Deşi B depune în fiecare an, în termenul legal (până la data de 25 mai) declaraţiile de venit, organul fiscal nu 
procedează la emiterea unei decizii corecte de impunere, ci începe executarea silită în baza deciziilor emise arbitrar. 
Având în vedere situaţia descrisă, vă adresez următoarele întrebări:  
1.     Care este procedura de stabilire a impozitului în cazul cetăţenilor români care îşi schimbă rezidenţa în urma unui 
contract de muncă în străinătate? 
2.     Care sunt documentele necesare pentru ca rezidenţii să poată plăti impozitele pe veniturile câştigate în 
străinătate?  
  Având în vedere cele expuse mai sus, solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu Paliu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Restituirea sumelor achitatet prin timbrul de mediu - decizia Curţii Europene de Justiţiei 
 
 Doamna Ministru,  

Pentru încă o dată, taxa de poluare aplicată autovehicululelor din România - timbrul de mediu - a fost 
declarat neconform dreptului comunitar de către Curtea Europeană de Justiţie. Decizia este definitivă, iar România 
nu are încă o lege internă care să abroge această taxă şi nici proceduri specifice de restituire a sumelor încasate ilegal. 
Aproximativ un milion de români pot solicita, pe cale administrativă, restituirea taxei auto, achitată între 2007-2013, 
iar plata  se va face de la bugetul de stat. 

  În acest sens, vă rog, doamnă ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi, dacă bugetele aferente 
anilor 2016-2017 permit restituirea acestor sume, cifrate la peste 1% din PIB, cunoscându-se faptul că deficitul 
bugetar din acest an este programat la 2,95% din PIB, iar pentru anul 2017 acesta va depăşi 3% din PIB. 
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Ion Scheau 

 
*** 
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Adresatã domnului Dragoş Pîslaru, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
    domnului Dan Stoenescu, ministrul delegat pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni 
 

Oportunitatea înfiinţării unui departament special pentru relaţia cu diaspora pentru problemele  cetăţenilor 
români  privind abuzurile serviciilor sociale din ţările în care au reşedinţa temporară 

 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
Sunt de notorietate cazurile familiilor de români care trăiesc  şi muncesc în ţările europene şi  ai 

căror copii au fost daţi în plasament unor alte familii. Deşi timpul a demonstrat că  nu au fost găsiţi 
vinovaţi  şi că membrii părinţii români s-au preocupat întotdeauna de copiii lor, ei continuă lupta şi în 
prezent în instanţă pentru a-i recâştiga. Cu toate acestea există posibilitatea ca fiii lor să fie daţi spre 
adopţie unor  alte  cupluri (chiar şi de homosexuali), lucru cu care domnia sa nu poate să fie deloc de 
acord.  
 Parlamentarii români s-au implicat şi au solicitat imperios reanalizarea ordinelor temporare de plasament ai 
copiilor înstrăinaţi de familie, pe considerentul că măsurile adoptate de către autorităţile străine au fost 
disproporţionate şi reprezintă interpretări abuzive ale principiului interesului superior al copilului şi sunt suspiciuni 
rezonabile privind unele vicii de procedură. Dar consider totuşi că înfiinţarea unui departament special în cadrul 
Executivului, cu un număr unic de apel pentru ca membrii comunităţilor româneşti din afara graniţelor care doresc să 
reclame  încălcarea drepturilor şi demnităţii este necesară şi eficientă. 
 Din aceste motive, vă întreb, domnilor Miniştri, dacă veţi considera oportună înfiinţarea unui departament 
special (sau oficiu) pentru ca românii  din diaspora să poată înştiinţa autorităţile abilitate din România când aceştia nu  
beneficiază de un tratament egal din partea autorităţilor statului de reşedinţă sau când li se iau copiii în plasament în 
mod abuziv. De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi cum veţi face informarea cetăţenilor români din străinătate, 
despre crearea acestui departament special, având în vedere că sunt tot mai vulnerabili la abuzurile serviciilor sociale 
din ţările în care au reşedinţa temporară? 

 Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat   
Florica Cherecheş 

 
*** 

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

 
Modernizarea albiei râului Nicolina 

 
Stimată Doamnă Ministru,  
  

  Vă rog să îmi comunicaţi dacă există planuri de modernizare în următorii ani pentru râul Nicolina pe 
teritoriul municipiului Iaşi, aşa cum s-a făcut în cazul râului Bahlui, având în vedere şi posibilitatea accesării de 
fonduri europene în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020.  
 Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 
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Adresată domnului Vlad Voiculescu,  ministrul Sănătăţii 
 

Modalitatea de distribuire a vaccinurilor pentru copii 
 

 Stimate domnule Ministru, 
   

După  o perioadă de câteva luni în care vaccinul hexavalent nu a fost distribuit medicilor de familie, DSP 
Iaşi a primit un număr mult mai mic de doze faţă de necesar. Mai mulţi medici de familie s-au plâns că nu au primit 
nicio doză, stocul epuizându-se în mai puţin de două zile. 

Vă rog să îmi comunicaţi care sunt criteriile de distribuire a vaccinurilor către medicii de familie şi dacă nu 
se ia în considerare să se distribuie un procent egal către toţi medicii care au solicitat aceste doze.    

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat  

Anton Doboş 
 

*** 
   
Adresată domnului Petre Tobă,  ministrul Afacerilor Interne 

 
Asigurarea transportului aerian de urgenţă în regiunea Moldovei 

 
Stimate Domnule Ministru, 
   

 Având în vedere pierderea elicopterului SMURD care era locat la Iaşi, vă rog să îmi comunicaţi cum vor fi 
asigurate urgenţele medicale care vor avea nevoie de un transport aerian în perioada imediat următaore în regiunea 
Moldovei şi dacă există un plan concret de înlocuire a acestui elicopter şi asigurarea intervenţiilor aeriene  de 
urgenţă de către  SMURD Iaşi. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 

Deputat  
Anton Doboş 

*** 
   
Adresată domnului Vlad Voiculescu,  ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia numărului ce fumători de vârstă şcolară 
 

Stimate domnule Ministru, 
   
Vă rog să îmi comunicaţi dacă deţineţi statistici elocvente cu privire la procentul tinerilor de vârstă şcolară 

care fumează şi care sunt planurile de combatere a acestui fenomen în rândul tinerilor. În contextul în care 
autorităţile române încearcă să reducă numărul de fumători, inclusiv prin recenta lege privind fumatul în spaţii 
publice, numărul elevilor care fumează în jurul şcolilor pare alarmant de mare.   

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 
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Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 
 

Efectele introducerii „Radarului Pădurilor” în Iaşi 
 
 Stimate domnule Ministru,  
  

Vă rog să îmi comunicaţi care sunt efectele sistemului „Radarului Pădurilor” în judeţul Iaşi de la 
introducerea acestuia şi până acum: câte apeluri au fost, câte s-au dovedit a fi relatat transporturi ilegale şi câte 
intervenţii au fost din partea autorităţilor: oprirea transportului, întocmirea de dosare penale sau alte măsuri.  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 

   
Adresată domnului Vlad Grigorescu,  ministrul Energiei 
 

Utilizarea gazoductului Iaşi - Ungheni 
 

 Stimate domnule Ministru, 
   

Gazoductul Iaşi-Ungheni a fost inaugurat anul trecut în mod festiv de către autorităţile române, dar de atunci 
nu am mai aflat informaţii despre folosirea acestuia. 

Vă rog să îmi comunicaţi dacă acest gazoduct a fost folosit de la inaugurare, dacă şi-a atins scopul pentru 
care a fost construit şi care sunt perspectivele pentru perioada următoare.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresatã domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
 

Identificarea factorilor responsabili pentru 
nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor la DN 76 (Oradea – Deva) 

 
Stimate Domnule Ministru,  
 
De peste 10 ani, drumul naţional DN 76 Oradea – Deva, în lungime totală de 192 km, este în reabilitare, dar 

ani întregi a fost abandonat, cu cratere mari pe câte un sens de drum, cu semafoare la tot pasul şi cu porţiuni cu 
pământ şi gropi, care pun la grea încercare nervii şoferilor şi maşinile pe care aceştia le conduc. 

Întreaga zonă are de suferit din cauza stării drumului pentru că agenţii economici care îşi desfăşoară 
activitatea aici au probleme în a-şi continua dezvoltarea, în timp ce unii au ales ca din această cauză să îşi transfere 
activitatea în altă parte, concediindu-şi angajaţii, după cum ne confirmă AJOFM Bihor. 

 De asemenea, acest drum asigură accesul la destinaţii turistice de o frumuseţe deosebită, cu peşteri, pârtii de 
schi, pensiuni agro-turistice, trasee montane pentru toate gusturile, toate sabotate de starea proastă a drumului. Astfel, 
un potenţial turistic uriaş, o adevărată mină de aur, care atrage turişti nu doar din România, dar şi din Ungaria şi alte 
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ţări, atât pe perioada de iarnă cât şi de vară, nu e fructificat la maxim, pentru că turiştii evită acest drum care le 
provoacă răbdarea şi le distruge maşinile. 

Răbdarea locuitorilor din zonă a ajuns la capăt şi la data de 8 iunie, s-au organizat proteste în Beiuş, �tei şi 
Rieni, la care au participat mai multe sute de cetăţeni, purtând pancarte cu mesaje prin care acuzau oficialităţile din 
CNADNR şi Ministerul transporturilor că au distrus turismul şi economia zonei, că de 10 ani aceştia le oferă doar 
minciuni şi că au dat în permanenţă dovadă de nepăsare. De altfel, la proteste au fost invitaţi şi reprezentanţi din 
CNADNR, dar aceştia nu au răspuns invitaţiei. 

La ultima vizită făcută în zonă de directorul CNADNR, domnul Cătălin Homor, acesta a declarat într-un mod 
complet neinspirat că „DN 76 nu a avut noroc”. Este aberantă o asemenea afirmaţie venită de la cel care ar trebui să 
rezolve lucrurile, pentru că nu de noroc e nevoie ca lucrarea să fie finalizată, ci de o evaluare realistă a situaţiei şi de 
măsuri ferme de îndreptare a ei. De-a lungul anilor au fost organizate studii, licitaţii, rezilieri, au avut loc conflicte, 
întreruperi nejustificate, s-au făcut promisiuni fără acoperire, dar drumul e departe de a fi finalizat. Între timp, au avut 
loc accidente grave în zonă, potenţialul turistic e serios afectat, atractivitatea economică e mult redusă, iar multe vieţi 
sunt puse în pericol pentru că până şi maşinile de intervenţie au dificultăţi în parcurgerea tronsoanelor nereabilitate 
pe care au crescut în această primăvară macii. 

Recent, locuitorii din zonă au iniţiat semnarea unei petiţii online, căreia m-am alăturat şi eu, prin care 
solicită Primului Ministru al României următoarele: 

- identificarea factorilor responsabili pentru nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor precum si 
înlăturarea acestora 

- comunicarea unui termen de reabilitare realist pentru finalizarea lucrărilor 
- susţinerea proiectului de reabilitare a DN 76 prin alocarea resurselor necesare în vederea respectării 

termenelor de finalizare a lucrărilor. 
 Vă întreb, Domnule Ministru, cum răspundeţi acestor solicitări legitime ale locuitorilor din zonă şi care sunt 

măsurile pe care le veţi întreprinde în viitorul apropiat pentru a finaliza reabilitarea DN 76? Ne puteţi da un termen 
realist de finalizare a acestui drum?Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 
 
 

Deputat  
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


