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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna  17-21 octombrie 2016) 

 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 17 octombrie 
 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat luni, 17 octombrie, pe articole, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 113/2016); 

2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 
social nr.62/2011 (Pl-x 35/2016/13.09.2016) - lege organică; 

3. Proiectul de Lege privind ceremoniile oficiale (PL-x 390/2016) -lege ordinară; 
4. Proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european (PL-x 

391/2016) - lege ordinară; 
5. Proiectul de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară (PL-x 389/2016) 

- lege ordinară; 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 374/2016) -
 lege ordinară; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea 
unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL-x 373/2013) -lege ordinară; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015) - lege ordinară; 

9. Propunerea legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (Pl-x 480/2015) - lege organică; 

10. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România (PL-x 162/2016) - lege ordinară; 
11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive (PL-x 316/2016) - lege ordinară; 
12. Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele 

fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (Pl-x 21/2014) - lege ordinară ; 
13. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor 

laptelui matern (PL-x 734/2011/2016) – lege ordinară; 
14. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut (Pl-x 440/2015) – lege 

ordinară. 
 

 
În ceea ce priveşte reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea alin.(1) al art.3 

din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local (PL-x 772/2015/2016) - lege ordinară, actul normativ în cauză a fost 
retrimis Comisiei pentru administraţie publică.  

În aceeaşi zi, au continuat dezbaterile în cadrul comisiilor de specialitate, pentru definitivarea rapoartelor şi 
includerea pe lista de vot final de marţi, 18 octombrie, în cazul proiectului de Lege privind înfiinţarea Institutului de 
Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului (PL-x 375/2016) - lege ordinară şi a proiectului de Lege 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori (PL-x 345/2014) - lege ordinară. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că deputaţii Sorin Teju şi Romeo Rădulescu îşi vor continua 
activitatea ca neafiliaţi, în timp ce Aurelian Mihai devine membru al Grupului parlamentar al ALDE. 
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Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 18 octombrie 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final marţi, 18 octombrie, următoarele acte normative: 
 
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Dan 

-Cristian Popescu) (PH CD 107 /2016) (224 voturi pentru); 
2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 108/2016) 
(224 voturi pentru); 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O strategie 
europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM(2016) 501 (PH CD 109/2016) 
(224 voturi pentru); 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Accelerarea 
tranziţiei Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon Comunicare de însoţire a 
măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile 
anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, 
propunere legislativă privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din 
activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de 
politici privind clima şi energia pentru 2030 şi comunicare privind o strategie europeană pentru 
mobilitatea cu emisii scăzute COM(2016)500 (PH CD 110/2016) (225 voturi pentru); 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea 
unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda Europeană privind Migraţia COM(2016)385 
(PH CD 111/2016) (226 voturi pentru); 

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, către Consiliu şi către parlamentele naţionale privind Propunerea de directivă de modificare a 
directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, în conformitate cu 
Protocolul nr. 2 COM(2016)505 (PH CD 112/2016) (227 voturi pentru); 

7. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 113/2016) 
(229 voturi pentru); 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia 
Levantului (PL-x 375/2016) – lege ordinară (211 voturi pentru, 8 abţineri); 

9. Proiectul de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din 
tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 272/2016) – lege ordinară (231 voturi pentru); 

10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, 
reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 226/2016/3.10.2016) – lege ordinară (232 voturi 
pentru); 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2016 privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat 
agricol (PL-x 312/2016) – lege ordinară (252 voturi pentru); 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 
331/2016) – lege ordinară (252 voturi pentru); 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (PL-x 273/2016) – lege ordinară (251 voturi 
pentru); 

14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii 
Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre 
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semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova (PL-x 323/2016) – 
lege ordinară (250 voturi pentru); 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 675/2015) – lege ordinară (240 voturi 
pentru, 12 abţineri); 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de 
masă (PL-x 314/2016) – lege ordinară (250 voturi pentru, 2 abţineri); 

17. Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 851/2015) – lege ordinară (250 voturi 
pentru); 

18. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori (PL-x 345/2014) – lege ordinară (248 voturi pentru); 

19. Proiectul de Lege privind ceremoniile oficiale (PL-x 390/2016) – lege ordinară (230 voturi pentru, 12 
împotrivă); 

20. Proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european 
(PL-x 391/2016) – lege ordinară (237 voturi pentru); 

21. Proiectul de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară (PL-x 
389/2016) – lege ordinară (237 voturi pentru); 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 
374/2016) – lege ordinară (237 voturi pentru); 

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea 
unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL-x 373/2013) – lege ordinară (220 
voturi pentru, 12 abţineri); 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015) – lege ordinară (233 voturi pentru); 

25. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce (PL-x 162/2016) – lege ordinară (242 voturi 
pentru); 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (PL-x 316/2016) – lege ordinară (242 voturi pentru); 

27. Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de 
persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (Pl-x 21/2014) – 
lege ordinară (242 voturi pentru); 

28. Legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, reexaminată la cererea 
Preşedintelui României (PL-x 734/2011/2016) – lege ordinară (241 voturi pentru, 1 abţinere); 

29. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România (Pl-x 440/2015) – lege 
ordinară (239 voturi pentru, 1 abţinere); 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
„Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav şi pentru abrogarea Legii 297/2015 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport 
Internaţional Braşov-Ghimbav” (Pl-x 650/2015) – lege organică (238 voturi pentru); 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 (PL-x 674/2015) – lege organică (227 voturi pentru, 11 împotrivă); 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică (Pl-x 315/2014) – lege organică (237 voturi pentru); 

33. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 
350/2016) – lege organică (237 voturi pentru); 
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34. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în 
domeniul public al judeţului Cluj (PL-x 145/2016) – lege organică (230 voturi pentru); 

35. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist din România (PL-x 784/2015) – lege organică (231 voturi pentru); 

36. Legea pentru 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, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.582 din 20.07.2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.731 din 21.09.2016 (PL- x 293/2016) – lege organică (236 
voturi pentru); 

37. Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011, reexaminată la cererea 
Preşedintelui României (Pl-x 35/2016/13.09.2016) – lege organică (234 voturi pentru, 2 abţineri); 

38. Propunerea legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice (Pl-x 480/2015) – lege organică (237 voturi pentru); 

39. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat (PL-x 555/2015) – lege organică (237 voturi pentru); 

40. Propunerea legislativă privind deconspirarea activităţii întregului personal al Securităţii (ofiţeri, 
colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 
1945- 22 decembrie 1989 (Pl-x 284/2016) – lege organică (171 voturi pentru, 66 împotrivă). Fiind lege 
organică, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea Legii 

nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate (PL-x 
321/2016) – lege organică a fost adoptat tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final. 

Solicitarea nr.1806/C/2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, referitoare la formularea cererii de urmărire penală împotriva doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost 
ministru al Turismului, pentru săvârşirea a două infracţiuni de instigare la luare de mită, în dosarul nr.121/P/2015 al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a fost acceptată de Camera Deputaţilor, prin vot secret cu bile (147 voturi pentru, 96 
împotrivă, 1 abţinere). 

Moţiunea simplă pe Justiţie depusă de PSD la Camera Deputaţilor a fost adoptată de plen cu 155 voturi 
pentru. Un număr de 60 de deputaţi nu şi-au exprimat votul. Moţiunea intitulată “Şi minciuna poate să ucidă” a fost 
dezbătută săptămâna trecută. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2016 
 

(Situaţia cuprinde datele la 21 octombrie 2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1290  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 169

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 406

487

– votate  485

             din care: - înaintate la Senat        50 

                            - în procedura de promulgare   48 

                            - promulgate* 169 

                            - respinse definitiv 217 

                            - în reexaminare la Senat     1 

– la vot final  2

2) Se află în proces legislativ 805

a) pe ordinea de zi 193

b) la comisii  592

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14

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

6

3) Desesizări 7

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 20

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 20

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

 
     Cele 485 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         136 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    56  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               24  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     56  proiecte de legi  
                        349 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 191 legi, dintre care 22 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015. 
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2016 
 

 (Situaţia cuprinde datele la  21 octombrie 2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 930  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 169

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 115

133

– votate  131

             din care: - înaintate la Senat      15 

                            - în procedura de promulgare 44 

                            - promulgate* 16 

                            - respinse definitiv 56 

– la vot final 2

2) Se află în proces legislativ 805

a) pe ordinea de zi 193

b) la comisii  592

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14

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

6

3) Desesizări 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 20

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 20

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

 
     Cele 131 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:  

                           34 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
              11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    19  proiecte de legi 
                           97 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 191 legi, dintre care 22 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015, 153 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie  2016 şi 16 
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie  2016. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

Şedinţele din  zilele de luni, 17 şi marţi, 18 octombrie 2016 

 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 216 

        din care: - în dezbatere 
194

                       - la vot final 22
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               31  

35  

   - votate 33
         din care: - înaintate la Senat   2 
                        - la promulgare 31 
   - la vot final 2
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
slative votate privesc: 
▪   Cele 33 iniţiative legislative votate privesc: 
             13 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                 din care: 
             5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      8 proiecte de legi 
             20  propuneri legislativeegi donanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     9  proiecte de legi 
           16  propuneri legislati 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 17-21 octombrie 2016) 
 

 
 

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

1.  PL-x 272/2016 -  Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun  
 

2.  Pl-x 650/2015 - Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” şi pentru abrogarea Legii 
nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” 
 

3.  PL-x 674/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006  
 

4.  Pl-x 315/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică  
 

5.  PL-x 350/2016 - Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din  Legea nr.53/2003 privind Codul 
Muncii 
 

6.  PL-x 226/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

7.  PL-x 312/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2016 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi 
pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol  
 

8.  PL-x 331/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2016 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală  
 

9.  PL-x 273/2016 - Lege pentru modificarea unor acte normative  
 

10.  Pl-x 675/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  
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11.  PL-x 145/2016 -  Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi 
Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al județului Cluj 
 

12.  PL-x 314/2016 -  Lege pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă 
 

13.  Pl-x 851/2015 - Lege privind diminuarea risipei alimentare  
 

14.  PL-x 784/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România  
 

15.  PL-x 293/2016 - Lege pentru 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, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.582 din 20.07.2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.731 din 21.09.2016 
 

16.  Pl-x 35/2016 -  Lege pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

17.  PL-x 390/2016 -  Lege privind ceremoniile oficiale  

18.  PL-x 391/2016 - Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic 
european  
 

19.  PL-x 389/2016 - Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară  
 

20.  PL-x 374/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România  
 

21.  PL-x 373/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2013 privind 
reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii  
 

22.  PL-x 717/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere  
 

23.  Pl-x 480/2015 - Lege privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 

24.  PL-x 162/2016 -  Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce  
 
 

25.  PL-x 316/2016 - Lege pentru modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea 
violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive  
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26.  Pl-x 21/2014 - Lege privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de 
persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii  
 

27.  PL-x 734/2011/2016 - Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

28.  Pl-x 440/2015 - Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România 
 

29.  PL-x 375/2016 - Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi 
Civilizaţia Levantului  
 

30.  PL-x 345/2014 - Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori  
 

31.  PL-x 555/2015 -  Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat  
 

 
 

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

1. PL-x 321/2016 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 
 

2. PL-x 323/2016 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind 
înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la 
Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la 
Moscova 
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 

ordinară a anului 2016 
 

 
(situaţie la data de 21 octombrie 2016) 

 
 

În şedinţa din data de 14 septembrie  2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua   sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 17 
proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 10 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: 

 
2 
 

0 

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

0
0
0

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

1
0
1

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

8 0 

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

0
2
0

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

0
4
2

Total  0  2 

  
8

Total general: 10 0 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a  doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2016 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2211    ooccttoommbbrriiee   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 
554/2015 

 
L 

279/2015 

Proiect de Lege privind măsuri de 
eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale.  
(poz. I-b-4) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism eletronicde evidenţă şi comunicare în materia 
amenzilor contravenţionale, în măsură să permită furnizarea în timp real a 
datelor despre creanţele datorate şi plăţile efectuate. 

S  - Adoptat pe 
29.06.2015 
CD -  BUG şi 
JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
22.09.2015 

2 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar.  
(poz. I-b-3) 
- 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 

  
  
  
  
  
  
  



 
2

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

 
PLx 

598/2015 
 

L 
643/2015 

 

Propunere legislativă privind industria 
naţională de apărare. (poz. I-a-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Crearea cadrului legal privind industria naţională de 
apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe 
domenii de activitate strategice, restucturarea şi 
regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor, 
creşterea competitivităţii şi diversificarea produselor 
specificedomeniului, precum şi participarea la 
activităţile industriei europene de apărare. 

CD - Adoptată pe 
25.112015 
S  -  Ec, Apar şi 
Dezvoltare şi strategie 
economică 
 
 

Raport depus – 
favorabil cu 
amendamente 

2 

PLx 
368/2016 

 
L 

200/2016 
 

Proiect de lege privind venitul minim de 
incluziune. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Venitul minim de incluziune ca beneficiu de asistenţă 
socială acordată familiilor şi persoanelor singure aflate 
în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi 
combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. 

S - Adoptat pe  
19.09.2016 

CD - Adoptat pe 
04.10.2016 

La promulgare  
din data de 
12.10.2016 

3 

PLx 
272/2016 

 
L 

153/2016 
 

Proiect de lege privind stabilirea condiţiilor 
pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe şi 
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi 
vânzarea produselor din tutun şi a produselor 
conexe,urmărindu-se transpunerea integral în legislaţia 
internă a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
aproprierea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative ale statelor member în ceea ce priveşte 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun 
şi a produselor conexe şi de modificare a Legii 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun şi a produselor conexe 
şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE şi a Drectivei 
delegate 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014 
de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea 
galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate 
pe produsele de tutun. 

S  - Adoptată pe  
07.06.2016 
CD -  Adoptată pe 
18.10.2016 
 

 

4 

PLx 
390/2016 

 
L 

253/2016 
 

Proiect de lege privind ceremoniile oficiale. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile 
ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţilor şi 
instituţiilor publice, centrale şi locale. 

S - Respinsă pe 
26.09.2016 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 

 



 
3

Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
391/2016 

 
L 

429/2016 
 

Proiect de lege privind integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic 
european. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, 
urmărindu-se transpunerea integrală în legislaţia 
internă a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 
instituirea spaţiului feroviar unic european, şi abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea 
capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea 
utilizării infrastructurii feroviare. 

S - Adoptată pe 
26.09.2016 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 
 

 

6 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

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 
Adoptată pe 19.09.2016 
 

Legea nr. 
168/2016 

7 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Lege privind instituirea unui mecanism de 
prevenire a conflictului de interese în procedura 
de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică.(poz. I-a-1) 
- 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 - Adoptată pe 
09.12.2015 
S  - Adoptată pe 
26.09.2016 
 

Legea nr. 
184/2016 

8 

Plx 
315/2016 

 
L 

238/2016 

Lege privind măsurile necesare implementării 
proiectului de dezvoltare pe teritoriul României 
a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe 
coridorul conductei de transport Bulgaria-
România-Ungaria-Austria. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 5 deputaţi+senatori 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea măsurilor necesare implementării proiectului 
de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de 
Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de 
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria. 
 

S  - Respinsă  pe 
27.06.2016 
CD -  Adoptată pe 
20.09.2016 
 

Legea nr. 
185/2016 
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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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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
( la data de  21 octombrie 2016 ) 

I.  În perioada   17 – 21 octombrie 2016  

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

     Comisiile permanente au depus 81 avize. 

Cele 30 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

14  
16 

 
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:                     

2  
2  

24 
2  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 579 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 74 pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  2  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2016.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  3018 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 

 

452 

 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 96 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 45 

TOTAL     771 725 929 593 



                  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  17 - 21 octombrie 2016 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2015 a 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia juridică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare  

(44/RC din 20.10.2016) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.345/2014 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori – raport comun cu comisia juridică 

131 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

17.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(413/RS din 
18.10.2016) 

2 

 
 
PLx.377/2016 

Proiect de Lege privind completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare  
(437/R din 19.10.2016) 

3 

 
Plx.381/2016 

Propunere legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu 
modificările şi completările ulterioare 

29 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.10.2016 
Raport de respingere  

(438/R din 19.10.2016) 

4 

 
PLx.401/2016 Proiect de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile 

confiscate – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de adoptare  
(439/R din 19.10.2016) 



 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.734/2011
/2016 

Reexaminare - Proiect de Lege privind reglementarea marketingului 
substituenţilor de lapte matern – raport comun cu comisia pentru 
sănătate 

45 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(386/RS din 
17.10.2016) 

 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.262/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării 
proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative – raport 
comun cu comisiile pentru administraţie şi juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(434/R din 19.10.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.831/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - 

Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru mediu şi juridică 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
16.04.2016 

Raport de respingere 
(428/R din 17.10.2016) 

2 

 
PLx.832/2015 

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia 
pentru mediu 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.10.2016 

Raport de respingere 
(440/R din 19.10.2016) 

3 

 
PLx.890/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
mediu 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.10.2016 

Raport de respingere 
(441/R din 19.10.2016) 

4 

 
Plx.211/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
mediu 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(442/R din 19.10.2016) 



5 

 
Plx.229/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport 
comun cu comisia pentru mediu 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(443/R din 19.10.2016) 

6 

 
Plx.245/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
mediu 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(444/R din 19.10.2016) 

7 

 
Plx.246/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare – raport comun cu comisia 
pentru mediu 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(445/R din 19.10.2016) 

8 

 
PLx.69/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – 
raport comun cu comisia pentru mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(447/R din 19.10.2016) 

9 

 
 
 
Plx.510/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru 
completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului – raport comun cu comisia juridică 

9 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2016 
Raport de respingere 

(451/R din 20.10.2016) 

10 

 
Plx.220/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 şi 25 din Legea 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie 
2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri 
- raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.04.2016 
Raport de respingere 

(452/R din 20.10.2016) 

 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.267/2016 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, 
conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei 
– raport comun cu comisia pentru cultură 

20 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de respingere 
(429/R din 17.10.2016) 



2 

 
Plx.151/2016 

Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari – raport comun cu comisia juridică 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.10.2016 
Raport de respingere 

(430/R din 17.10.2016) 

3 

 
Plx.157/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă – raport comun cu comisiile 
pentru apărare şi juridică 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

06.09.2016 
Raport de respingere 

(432/R din 18.10.2016) 

4 

 
 
PLx.262/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării 
proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative – raport 
comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(434/R din 19.10.2016) 

 
VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.831/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru agricultură şi 
juridică 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
01.03.2016 

Raport de respingere 
(428/R din 17.10.2016) 

2 

 
PLx.832/2015 

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia 
pentru agicultură 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.10.2016 

Raport de respingere 
(440/R din 19.10.2016) 

3 

 
PLx.890/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.10.2016 

Raport de respingere 
(441/R din 19.10.2016) 

4 

 
Plx.211/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(442/R din 19.10.2016) 

5 

 
Plx.229/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(443/R din 19.10.2016) 



6 

 
Plx.245/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(444/R din 19.10.2016) 

7 

 
Plx.246/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare – raport comun cu comisia 
pentru agricultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(445/R din 19.10.2016) 

8 

 
PLx.69/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(447/R din 19.10.2016) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.734/2011
/2016 

Reexaminare - Proiect de Lege privind reglementarea marketingului 
substituenţilor de lapte matern – raport comun cu comisia pentru 
industrii 

45 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(386/RS din 
17.10.2016) 

2 

 
PLx.439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea dreptului 

pacientului nr.46/2003 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare  
(449/R din 20.10.2016) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.267/2016 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, 
conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei 
– raport comun cu comisia pentru administraţie 

20 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de respingere 
(429/R din 17.10.2016) 

2 

 
PLx.375/2016 Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate 

pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului 

15 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(407/RS din 
17.10.2016) 



3 

 
PLx.214/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(435/R din 19.10.2016) 

4 

 
 
PLx.194/2014
/2015 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de 
"Martir şi Erou al Naţiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viaţă 
închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc – raport 
comun cu comisia juridică 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.09.2016 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare şi 
adoptare a legii cu 

amendamente 
(436/R din 19.10.2016) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.831/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - 

Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru mediu şi agricultură 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de respingere 
(428/R din 17.10.2016) 

2 

 
Plx.151/2016 

Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari – raport comun cu comisia pentru administraţie 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(430/R din 17.10.2016) 

3 

 
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 
17.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(126/RS3 din 
17.10.2016) 

4 

 
PLx.345/2014 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori – raport comun cu comisia pentru buget 

131 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

17.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(413/RS din 
18.10.2016) 

5 

 
Plx.157/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă – raport comun cu comisiile 
pentru administraţie şi apărare 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(432/R din 18.10.2016) 

6 

 
Plx.285/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
1 parlam. 18.10.2016 

Raport de respingere 
(433/R din 19.10.2016) 



7 

 
 
PLx.262/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării 
proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative – raport 
comun cu comisiile pentru administraţie şi transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(434/R din 19.10.2016) 

8 

 
 
PLx.194/2014
/2015 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de 
"Martir şi Erou al Naţiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viaţă 
închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc – raport 
comun cu comisia pentru cultură 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare şi 
adoptare a legii cu 

amendamente 
(436/R din 19.10.2016) 

9 

 
PLx.401/2016 Proiect de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile 

confiscate – raport comun cu comisia pentru buget 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare  
(439/R din 19.10.2016) 

10 

 
 
 
 
PLx.369/2016 

Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca 
membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de 
Probaţiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de 
plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(448/R din 19.10.2016) 

11 

 
 

RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2015 a 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – raport comun 
cu comisia pentru politică economică 

 14.09.2016 
Raport de adoptare  

(44/RC din 20.10.2016) 

12 

 
 
 
Plx.510/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru 
completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

9 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.10.2016 
Raport de respingere 

(451/R din 20.10.2016) 



13 

 
Plx.220/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 şi 25 din Legea 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie 
2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri 
- raport comun cu comisia pentru agricultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.10.2016 
Raport de respingere 

(452/R din 20.10.2016) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.157/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă – raport comun cu comisiile 
pentru administraţie şi juridică 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

10.05.2016 
Raport de respingere 

(432/R din 18.10.2016) 

 
XII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.399/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(450/R din 20.10.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declaraţii politice 
 

Ajutorul social care eliberează şi nu creează dependenţă 
 
Unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei este 

venitul minim garantat, reglementat prin Legea nr. 416/2001, program de care, la sfârşitul anului 2015, beneficiau un 
număr de aproximativ 250.000 de familii. 

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, care se 
calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al 
persoanei singure, şi este cuprins între 142 de lei pentru o persoană singură, şi 442 lei, pentru o familie formată din 4 
persoane. 

La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-
au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu câteva excepţii cum ar fi  alocaţia pentru susţinerea familiei, 
alocaţia de stat pentru copii, bugetul personal complementar primit de  persoanele cu handicap, ajutoare de stat 
acordate producătorilor agricoli, burse de studiu şi  burse sociale, sprijinul  financiar ce se acordă elevilor în cadrul 
Programului „Bani de liceu”, precum şi veniturile obţinute din activităţile desfăşurate de zilieri. 

Printre beneficiarii acestui tip de ajutor social, se numără şi elevi care frecventează învăţământul profesional 
Conform HG nr. 1062 din 2012, aceştia ar fi îndreptăţiţi să beneficieze de o bursă profesională, în cuantum 

de 200 lei lunar. În cazul învăţământului profesional în sistem dual, această bursă este dublată de încă 200 lei, primiţi 
de la agentul economic cu care elevul respectiv încheie un parteneriat, prin intermediul şcolii. În această hotărâre de 
guvern se specifică faptul că elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională” şi 
de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”. 

Având în vedere faptul că România trebuie să facă efortul de a reduce abandonul şcolar de la 19% în prezent, 
la 11,3% în 2020, consider că una din măsurile ce s-ar putea lua în acest sens, este exceptarea bursei profesionale, 
alături de celelalte venituri exceptate, la calculul venitului minim garantat, ca ajutor social pentru familiile cu venituri 
mici. Bursa profesională este un stimulent acordat de stat pentru motivarea elevilor să urmeze o şcoală profesională şi 
să-şi însuşească o meserie cu căutare pe piaţa muncii. Având în vedere interesul scăzut al tinerilor pentru acest 
domeniu, consider că ar fi oportună introducerea acestei excepţii, alături de celelalte categorii.  

Stimaţi colegi, 
Având în vedere cele spuse, am speranţa că veţi susţine o iniţiativă legislativă care propune exceptarea bursei 

profesionale din cadrul categoriilor de venit luate în calcul la stabilirea venitului minim garantat. Impactul bugetar va 
fi nesemnificativ, în comparaţie cu beneficiile includerii sociale a acestor tineri cărora le facilităm în acest mod, 
intrarea cât mai timpurie pe piaţa muncii, astfel încât să trăiască o viaţă independentă şi să se transforme din 
beneficiari de ajutor social, în contribuabili.  

Această iniţiativă este de asemenea, în concordanţă cu obiectivul Suport pentru realizarea traseelor 
profesionale, din cadrul Pachetului de servicii comunitare integrate, prin care se caută soluţii la probleme ce ţin de 
asistenţă socială, ocupare, educaţie, sănătate lansat chiar ieri, cu ocazia Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei. 

Vă mulţumesc! 
  

Deputat  
Florica Cherecheş 

 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului  Sorin Buşe, ministrul Transporturilor 

 
Situaţia infrastructurii rutiere în zonele de intrare-ieşire  pe  autostrada A1-Bucureşti- Piteşti la Km 63, în 

dreptul localităţii Olteni 
Domnule Ministru, 
 

       Vă supun atenţiei dumneavoastră situaţia infrastructurii rutiere în zonele de intrare şi ieşire pe  autostrada A1 
Bucureşti- Piteşti la Km 63, în dreptul localităţii Olteni. 
      Acest drum este aproape impracticabil, pe această porţiune de câteva sute de metri s-au format cratere care 
îngreunează traficul pentru intrarea şi ieşirea dinspre/ spre autostradă, cetăţenii fiind nevoiţi să ocolească cel puţin 20 
de km pentru a intra sau ieşi în autostrada A1. 
       Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarea întrebare: 

1. Când se va asfalta această porţiune de drum? 
 

Deputat  
Iulian Vladu 

 
*** 

 
Adresată domnului  Sorin Buşe, ministrul Transporturilor 

 
Stadiul proiectului ,,Varianta de ocolire a oraşului Găeşti” 

 
 Domnule Ministru, 
 
       Vă supun atenţiei un proiect de infrastructură important pentru locuitorii oraşului dâmboviţean Găeşti, dar şi 
pentru judeţul Dâmboviţa. 
       În anul 2011, Guvernul României a aprobat, prin HG 157, indicatorii tehnico-economici ai acestei variante de 
ocolire, cu lungime de 10 kilometri. 
       Menţionez că este un nod rutier important, plasat între Bucureşti, Piteşti şi Târgovişte şi cu ieşire la A1 
Bucureşti-Piteşti, motiv pentru care centrul oraşului este supraaglomerat din cauza traficului greu, exemplul cel mai 
elocvent îl reprezintă aglomeraţia provocată de cele aproximativ 700 de camioane ce oferă transport pentru fabrica de 
electrocasnice Arctic şi  tranzitează zilnic oraşul Găeşti. Totodată, o centură a Găeştiului ar putea atrage investitori, 
rezolvând problema lipsei locurilor de muncă din sudul judeţului Dâmboviţa. 
       Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 

2. Care este stadiul proiectului ,,Varianta de ocolire a oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa? 
3. Cand se vor aloca fondurile necesare pentru execuţia acestui proiect? 

 
Deputat  

Iulian Vladu  
 

*** 
 
Adresată domnului  Sorin Buşe, ministrul Transporturilor 

 
Situaţia DN 61 Găeşti- Ghimpaţi în localitatea Ulieşti 

 
 Domnule Ministru, 
 
       Vă supun atenţiei situaţia drumului national DN 61- Găeşti-Ghimpaţi în localitatea Ulieşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
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       Acest drum naţional se află într-o stare avansată de degradare. Cu toate că s-a încercat repararea craterelor de 
pe acest drum, lucrarile nu au rezistat mai mult de 2 luni, aşadar consider că se impune repararea şi turnarea unui strat 
de uzură pe întreaga lungime de drum din această localitate. Menţionez că din cauza craterelor existente şi a traficului 
greu, foarte mulţi cetăţeni reclamă faptul că locuinţele lor sunt în curs de degradare datorită fisurilor produse. 
      Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarea întrebare: 

1. Cand se vor aloca fondurile necesare pentru asfaltarea acestui drum naţional? 
 

Deputat  
Iulian Vladu  

 
*** 

 
 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
                domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Suplimentarea numărului microbuzelor şcolare în comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa 
  

Domnule Ministru, 
 

 Vă aduc în atenţie situaţia disperată cu care se confruntă aproximativ 420 de elevi din comuna Crângurile, 
judeţul Dâmboviţa. Aceşti copii provin din 8 sate şi, întrucât şcolile lor s-au desfiinţat, sunt nevoiţi să ajungă la 
cursuri cu microbuzul şcolar pus la dispoziţie de Guvernul României.  Cu un singur microbuz şcolar, adică, de 16 + 1 
locuri ( acesta fiind  foarte degradat, necesitand permanent reparaţii) 420 de elevi fac zilnic naveta către şcoală, fiind 
obligaţi să se trezească la 6.00 dimineaţa şi, la întoarcere, să piardă alte două ore din timpul lor de învăţat şi de 
odihnă. 
 Întrucât nu au la dispoziţie mai multe microbuze, o parte din aceşti copii fac  navetă pe jos, ceea ce înseamna 
pierderea a cel puţin 4 ore zilnic pentru a ajunge de acasă la şcoală şi de la şcoală acasă. 
 Primarul comunei Crângurile din judeţul Dâmboviţa a făcut nenumărate demersuri pentru suplimentarea 
numărului de microbuze şcolare, către Inspectoratul Şcolar şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa dar această solicitare a 
rămas fără o rezolvare. 

Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeţi, în scris şi oral, la următoarea 
întrebare: 

1. Când veţi suplimenta numărul de microbuze şcolare în comuna Crângurile din judeţul Dâmboviţa? 
 

Deputat  
Iulian Vladu  

 
*** 

 
 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene   

 
Programul „Casa verde” 

  
Stimate domnule ministru,  
 

 Spun atenţiei dumneavoastră situaţia Programului „Casa verde” care a fost redemarat luni, 10 octombrie 
2016. În toată ţara, s-au format cozi interminabile din cauza modalităţii de obţinere a fondurilor, pe principiul „primul 
venit, primul servit”. În unele judeţe, oamenii au fost nevoiţi să stea la coadă chiar şi cu câteva zile înainte de 
începerea programului.  
 Aşadar, având în vedere cele expuse mai sus vă rog să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări:  

1. Câte fonduri au fost alocate pentru această perioadă? Cum au fost acestea distribuite pe judeţe? 
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2. Câte dosare au fost depuse până în prezent, în fiecare judeţ? 
3. Cum aveţi în vedere remedierea acestei situaţii? 

Aştept răspuns în scris.  
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-Ministrul României  
                doamnei  Raluca Alexandra Prună,  ministrul Justiţiei 
                domnului Bogdan Stan, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate  
 
Regimul incompatibilităţilor cu privire la reprezentarea în consiliile de administraţie ale operatorilor regionali 

de servicii publice 
 
Supun atenţiei dumneavoastră problema care mi-a fost adusă la cunoştinţă în cadrul discuţiilor cu primarii 

sătmăreni care au fost declaraţi incompatibili pentru reprezentarea în consiliile de administraţie ale operatorilor 
regionali de servicii publice, dar care au câştigat procesele în instanţe după tracasări psihice şi financiare. Am aflat 
stupefiată că neavând cum să nominalizeze persoanele potrivite au fost nevoiţi să numească şoferi sau femei de 
serviciu în aceste consilii de administraţie de la apă sau canal, pentru că ei fiind personal angajat contractual, nu 
funcţionari publici sau aleşi locali, nu sunt incompatibili, conform legii.  

Aceşti primari au fost anterior desemnaţi ca reprezentanţi ai comunităţii prin hotărâre de consiliu local fără a 
fi retribuiţi în vreun fel şi fără ca acele hotărâri să fie atacate în contencios administrativ de către Prefectură. Din 
contră, au primit confimările de legalitate a Oficiului Juridic al Prefecturii. Majoritatea primarilor au câştigat în 
instanţă pe această speţă.  

Prin urmare, vă rugăm să ne comunicaţi cum anume consideraţi că ar trebui îndreptată legislaţia din acest 
punct de vedere? 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

*** 
 

 
Adresată domnului Marcel Bogdan Pandelica,  Preşedintele Autoritatăţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor   

Administrarea domeniilor „.ro” 
 
 Stimate domnule preşedinte,  
 
 Spun atenţiei dumneavoastră o problemă cu care s-au confruntat mai mulţi români privind organizaţia 
RoTLD care administrează domeniile „.ro”. 
 In regulamentul RoTLD este interzisă revânzarea domeniilor odată cumpărate şi asta pentru că ei oferă doar 
drept de folosinţă, iar acest drept nu se poate vinde.  Problema este că mulţi oameni doresc să vândă şi să cumpere 
domenii „.ro”, iar unii chiar o fac şi împotriva regulilor, ca dovadă stau site-urile specializate în licitaţiile pentru 
domenii „.ro”. 
 Din păcate, cu sistemul actual de transfer al domeniilor de la o personă la alta, se poate transfera dreptul de 
folosinţă al unui domeniu doar dacă deţinătorul declară că transferă domeniul gratuit şi plăteşte taxa de înregistrare 
de 60 de dolari din nou. Situaţia este diferită în alte ţări cât şi în cazul domeniilor internaţionale. Acestea pot fi 
vândute, cumpărate şi gestionate corect. 
 Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să ne spuneţi cum se poate reglementa această situaţie astfel 
încât să fie asigurat un mediu concurenţial, favorabil consumatorilor.  
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 Aştept răspuns în scris.  
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
Adresată domnului Mircea Dumitru , ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice 
 

Livrarea manualelor şcolare pentru  
elevii de liceu ”bate pasul pe loc „ 

  
 Domnule  Ministru, 
 

Speram,  ca data de 5 octombrie a.c. să fie intr-adevăr termnul limită până la care manualele şcolare pentru 
elevii din clasa a XI-a şi a XII-a , să fie livrate. Iată că a trecut destul de la începerea anului şcolar, iar situaţia 
continuă să fie dificilă , mai ales cea a părinţilor care nu dispun de banii necesari achiziţionării de manuale noi,  dar 
mai ales a elevilor din ultimul an de liceu, care vor avea un examen de bacalaureat. 

Am salutat initiaţivă Ministerului Educaţiei, care şi-a asumat în primăvara acestui an responsabilitatea a a 
asigura manuale şcolare gratuite şi pentru elevii menţionaţi mai sus, dar prea multe obstacole au făcut ca şi în acest 
an multe manuale să întârzâie sau să nu ajungă la aceştia. 

Domnule ministru, vă rog să aveţi amabilitatea să-mi comunicaţi ce măsuri aţi intreprins, acum pe ultima sută 
de metri, pentru ca finalizarea acestui proces de livrare a manualelor, să se facă, măcar până la 1 noiembrie 2016. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

 
Deputat  

Ion Şcheau 
 

*** 
 
Adresată domnului Sorin Buşe , ministrul Transporturilor 
  

Starea infrastructurii şi stadiul lucărilor la autostrăzi 
 
 Domnule  Ministru, 
 

Investitorii străini fac analize serioase despre starea infrastructurii unei ţări, înainte de a face investitii şi de a 
lua decizii în acest sens. România nu este pe lista acestora, mai ales în ultimii ani,  deoarece infrastructura nu face 
casă bună cu investiţiile. România  este ţara cu cele mai puţine autostrăzi şi cele mai proaste drumuri, iar la cele la 
care se luctrează întârzierile sunt uriaşe. 
 România rămâne şi  în continuare atractivă pentru multe domenii investiţionale, atât din perspectiva 
factorilor de producţie, cât şi din punctul de vedere geografic, al poziţionării ţării noastre faţă de pieţele orientale şi 
nu în ultimul rând al forţei de muncă. 
 Fructificarea unui astfel de avantaj competitiv depinde numai de coerenţa politicilor guvernamentale,  iar în 
acest sens vă rog domnule ministru să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi dacă starea infrastructurii s-a îmbunătăţit 
în acest an şi câţi kilometrii de autostradă vor fi gata în 2017? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat  
Ion Şcheau 

 
*** 
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Adresatã domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

 
Numărul total al burselor profesionale acordate conform HG nr 1062/2012 

 
 
Conform Hotărârii de Guvern nr. 1062 din 30 octombrie 2012 privind modalitatea de subvenţionare de către 

stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, "Bursa profesională" se acordă tuturor 
elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, cu condiţia 
frecventării şcolii. 

Având în vedere faptul că fondurile pentru finanţarea "Bursei profesionale" se asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, şi sumele se repartizează unităţilor de 
învăţământ prin inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vă întreb, domnule Ministru, 
care a fost numărul de elevi cuprinşi în învăţământul profesional în ultimii 3 ani şi câţi dintre ei au beneficiat de 
bursă profesională? De asemenea, care este prognoza de creştere a numărului de elevi cuprinşi în învăţământul 
profesional simplu sau dual, pentru următorii 5 ani?  

Menţionez ca aceste date îmi sunt necesare pentru elaborarea unei iniţiative legislative pentru sprijinirea 
elevilor care frecventează învăţământul profesional  şi care fac parte din familii cu venituri mici, în vederea 
prevenirii abandonului şcolar. 

Aştept răspunsul în  scris. 
 Cu stimă, 

Deputat   
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
Adresatã domnului Dragoş Nicolae Pîslaru, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

 
Numărul beneficiarilor VGM 

 
După cum bine ştiţi, unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de 

combatere a sărăciei este venitul minim garantat, reglementat prin Legea nr. 416/2001.  
La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-

au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu câteva excepţii cum ar fi  alocaţia pentru susţinerea familiei, 
alocaţia de stat pentru copii, bugetul personal complementar primit de  persoanele cu handicap, ajutoare de stat 
acordate producătorilor agricoli, burse de studiu şi  burse sociale, sprijinul  financiar ce se acordă elevilor în cadrul 
Programului „Bani de liceu”, precum şi veniturile obţinute din activităţile desfăşurate de zilieri. Printre beneficiarii 
acestui tip de ajutor social, se numără şi elevi care frecventează învăţământul profesional 

Vă întreb, domnule Ministru, câte familii sau, după caz, câte persoane beneficiază în prezent  de prevederile 
actuale ale Legii  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat?  Vă rog ca situaţia beneficiarilor să fie 
repartizată pe judeţe.  

Menţionez ca aceste date îmi sunt necesare pentru elaborarea unei iniţiative legislative pentru sprijinirea 
elevilor care frecventează învăţământul profesional  şi care fac parte din familii cu venituri mici, în vederea prevenirii 
abandonului şcolar. 

Aştept răspunsul în  scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat   
Florica Cherecheş 

 
*** 
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Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii 
 

Impactul posibilei renunţări de către medicii anestezişti la statutul de angajat în favoarea contractelor de 
prestări servicii cu spitalele 

       
 Stimate domnule Ministru, 
 În urmă cu câteva zile, medicii anestezişti din Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă au 
anunţat public faptul că intenţionează să renunţe la statutul de angajat pentru a negocia contracte de prestări servicii 
cu spitalele. Ca urmare a unui astfel de demers, consider că spitalele vor fi nevoite să-şi adapteze activitatea în 
funcţie de programul negociat cu anesteziştii, altfel spus, am putea asista la o redimensionare a activităţii spitalelor.  
 În prezent, sistemul medical românesc se confruntă cu un deficit considerabil de anestezişti, iar consecinţele 
măsurii anunţate de membrii Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă ar fi cel puţin imprevizibile. 
 Ca urmare a aspectelor semnalate, vă rog să răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Care este poziţia oficială exprimată de Ministerul Sănătăţii cu privire la posibilitatea renunţării de către 
medicii anestezişti la statutul de angajat al spitalelor în favoarea negocierii contractelor de prestări servicii? 

2. Care va fi impactul unei asemenea decizii asupra sistemului medical public, cu atât mai mult cu cât, în 
prezent, spitalele se confruntă şi aşa cu un deficit de cadre medicale specializate în Anestezie? Consideraţi că 
măsura anunţată de medicii anestezişti ar fi una benefică pentru spitale şi pacienţi?  

 Vă mulţumesc! Aştept răspuns în scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat  

Ionel Palăr 
 

*** 
  
Adresatã domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

 
Proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învăţământului profesional-dual 

 
 Am citit cu mult interes pe site-ul www.edu.ro, că Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a 
lansat pe data de 18 octombrie, în dezbatere publică, proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind 
dezvoltarea învăţământului profesional-dual. 
 Înţeleg că documentul a fost elaborat în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus 
reprezentanţi ai ministerelor şi ai mediului de afaceri, ale căror concluzii au evidenţiat necesitatea introducerii 
programelor de formare în sistem dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilităţii pentru pregătirea 
practică a elevilor, asigurarea prezenţei reprezentanţilor operatorilor economici în Consiliul de administraţie al 
unităţilor de învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curriculei şcolare la 
nevoile pieţei muncii locale şi regionale, asumarea costurilor formării în stagiile de practică între operatorul 
economic şi stat, prin deduceri fiscale acordate operatorului economic etc. 
 Consider că modificările legislative  în dezbatere vor permite reconfigurarea învăţământului profesional prin 
soluţiile identificate şi asumate.  
 Vă întreb, domnule Ministru, ce strategie aveţi în vedere cu acest proiect de modificare a LEN 1/2011 
privind dezvoltarea învăţământului profesional-dual, care este atât de necesar în această etapă? Concret, aveţi în 
vedere emiterea unei  ordonanţe de urgenţă sau a unui proiect de lege? Cât timp va fi supus dezbaterii publice? 

Aştept răspunsul în  scris. 
 Cu stimă, 
 

Deputat   
Florica Cherecheş 

 
 
 




