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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna  31 octombrie - 4 noiembrie 2016) 

 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 31 octombrie 
 
Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut şi adoptat pe articole, luni, 31 octombrie, un număr de 27 de proiecte 

şi propuneri legislative pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. Acestea 
vor fi supuse procedurii votului final în şedinţa plenară de marţi, 1 noiembrie. 

Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea 
Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş (PL-x 481/2014) - lege ordinară, a 
fost retrimis Comisiei pentru politică economică şi Comisiei pentru industrii, în vederea redactării de rapoarte 
suplimentare. 
 Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Florin Iordache, a anunţat că deputaţii Ion Melinte 
(Circumscripţia electorală 4 Bacău, Grupul parlamentar al PSD) şi Cornel Mircea Sămărtinean (Circumscripţia 
electorală 37 Timiş, Grupul parlamentar al PNL) devin membri ai Grupului parlamentar UNPR, în timp ce Ionel 
Viorel Blăjuţ (Circumscripţia electorală 24 Iaşi, Grupul parlamentar al PNL) îşi va desfăşura în continuare 
activitatea ca deputat neafiliat. 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 1 noiembrie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 1 noiembrie, pe articole, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema Administrarea 
fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii 
internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele ţintă. (PHCD 120/2016); 

2. Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2015; 
3. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015 (PHCD 

119/2016); 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căi navigabile (Pl-x 413/2016) -lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 419/2016) -lege organică; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 
96/2014) - lege ordinară; 

7. Proiectul 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 (PL-x 369/2016) - lege ordinară; 

8. Proiectul 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 (PL-x 262/2016) - lege ordinară; 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2016  
săptămâna 31 octombrie – 4 noiembrie  2016  

 

 

3

9. Proiectul 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 (PL-
x 69/2016) - lege ordinară; 

10. Propunerea legislativă privind modificarea art.174, alin.6 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 
347/2016) - lege organică 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 365/2016) - lege 
organică; 

12. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru conferirea titlului "Erou al Naţiunii 
Române" lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc (PL-x 
194/2014/2015) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 214/2016) - lege ordinară;  

14. Proiectul de Lege pentru 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 (PL-x 377/2016) -lege ordinară;  

15. Propunerea legislativă privind procedura interpretării actelor normative (Pl-x 112/2016) - lege ordinară. 
 

Au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final, următoarele propuneri legislative: 
1. Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (Pl-x 299/2016) - lege organică; 
2. Propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 300/2016) - lege organică; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.262 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 301/2016) - lege organică; 
4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (Pl-x 
302/2016) - lege organică. 

 
Totodată, proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 

privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 313/2016) - lege ordinară şi propunerea legislativă pentru 
modificarea art.17 şi art.25 din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în 
sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri (Pl-x 220/2015) - lege organică au fost retrimise 
comisiilor sesizate în fond, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, în termen de două săptămâni. 

În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a luat act de Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 
corupţiei şi pentru petiţii, pe semestrul I al anului 2016. 
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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 4 noiembrie 2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1316  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 195

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 446

537

– votate  497

             din care: - înaintate la Senat        57 

                            - în procedura de promulgare   46 

                            - promulgate* 176 

                            - respinse definitiv 217 

                            - în reexaminare la Senat     1 

– la vot final  40

2) Se află în proces legislativ 779

a) pe ordinea de zi 193

b) la comisii  566

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 9

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 44

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 44

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

 
     Cele 497 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         138 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    57  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               25  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     56  proiecte de legi  
                        359 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 198 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  4 noiembrie 2016) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 956  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 195

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 120

183

– votate  143

             din care: - înaintate la Senat      22 

                            - în procedura de promulgare 46 

                            - promulgate* 19 

                            - respinse definitiv 56 

– la vot final 40

2) Se află în proces legislativ 779

a) pe ordinea de zi 193

b) la comisii  566

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 3

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 44

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 44

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

 
     Cele 139 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:  

                           36 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
              12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    19  proiecte de legi 
                          103 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 198 legi, dintre care 22 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2015, 157 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie  2016 şi 19 
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, 31 octombrie şi marţi, 1 noiembrie 2016 

 

       
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 217 

        din care: - în dezbatere 
215

                       - la vot final 2
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               38  

44  

   - votate 4
         din care: - înaintate la Senat 4 
   - la vot final 40
 
Retrimise la comisii 4
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 31 octombrie - 4 noiembrie 2016) 
 

 
 
 

 
 

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

1. Pl-x 299/2016 - Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu 
  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

2. Pl-x 300/2016 - Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

3. Pl-x 301/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

4. Pl-x 302/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
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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 4 noiembrie 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: 

0
1
1

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

8 0 

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

1
1
0

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

0
3
3

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  44    nnooiieemmbbrriiee   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 
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 - OZ Plen 
JUR 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise depus 
pe 01.11.2016 
(487/R/ 2016) 

2 

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

  
  
  
                                    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  -  Adoptată pe 
24.10.2016 
 
 

La SG din data 
de 31.10.2016 

2 

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 
 

La promulgare  
din data de 
26.10.2016 

3 

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 

La promulgare  
din data de 
26.10.2016 



 
3

Nr. 
crt 

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

4 

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 
 

La promulgare  
din data de 
26.10.2016 

5 

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 

6 

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 

7 

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 

8 

PLx 
368/2016 

 
L 

200/2016 
 

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 - Adoptată pe  
19.09.2016 

CD - Adoptată  pe 
04.10.2016 

Legea nr. 
196/2016 

  
 



 
4
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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
(situaţie la data de  4 noiembrie 2016 ) 

I.  În perioada   31 octombrie – 4 noiembrie 2016  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 36 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 57 avize. 

Cele 36 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

17  
19 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

6  
0  

29 
1  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 560 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 77 pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  1  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  3071 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

În anul 
2016 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 798 499 

 rapoarte suplimentare 134 107  95 101 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  36 46 

TOTAL     771 725 929 646 

 

 



                  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  31 octombrie - 4 noiembrie 2016 

 
 

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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN asupra propunerii de revocare a domnului Mişu 
Negriţoiu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară – raport comun cu comisia pentru buget 

 31.10.2016 
Raport de adoptare 

(45/RC din 31.10.2016) 

2 

 
PLx.474/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
– raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(477/R din 01.11.2016) 

3 

 
PLx.264/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice  – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare 
(478/R din 01.11.2016) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN asupra propunerii de revocare a domnului Mişu 
Negriţoiu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară – raport comun cu comisia pentru politică 
economică 

 31.10.2016 
Raport de adoptare 

(45/RC din 31.10.2016) 

2 

 
PLx.447/2016 

Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare 
adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu 
nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Washington , la 14 aprilie 2016 

Guvern 01.11.2016 
Raport de adoptare 

(496/R din 02.11.2016) 



 
 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.109/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi şi 
juridică 

11 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.09.2015 
Raport de respingere 

(479/R din 01.11.2016) 

2 

 
Plx.116/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică 

63 parlam. 19.04.2016 
Raport de respingere 

(480/R din 01.11.2016) 

3 

 
PLx.186/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice - raport comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.06.2016 

Raport de respingere 
(481/R din 01.11.2016) 

4 

 
Plx.504/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice - raport comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică 

58 parlam. 
respinsă 
de Senat 

06.10.2015 
Raport de respingere 

(483/R din 01.11.2016) 

5 

 
Plx.572/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice -  
raport comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

06.10.2015 
Raport de respingere 

(485/R din 01.11.2016) 

6 

 
Plx.871/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - 
raport comun cu comisiile pentru transporturi şi juridică 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.02.2016 
Raport de respingere 

(486/R din 01.11.2016) 

7 

 
Plx.380/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 27 
al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare – raport comun cu comisia pentru administraţie 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2016 
Raport de respingere 

(499/R din 03.11.2016) 

 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.413/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor 
navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căi navigabile 

104 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(475/R din 31.10.2016) 

2 

 
Plx.109/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru industrii şi 
juridică 

11 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(479/R din 01.11.2016) 

3 

 
Plx.116/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru industrii şi juridică 

63 parlam. 14.09.2016 
Raport de respingere 

(480/R din 01.11.2016) 

4 

 
PLx.186/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice - raport comun cu comisiile pentru industrii şi juridică 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de respingere 
(481/R din 01.11.2016) 

5 

 
Plx.504/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice - raport comun cu comisiile pentru industrii şi juridică 

58 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(483/R din 01.11.2016) 

6 

 
Plx.572/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice -  
raport comun cu comisiile pentru industrii şi juridică 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(485/R din 01.11.2016) 

7 

 
Plx.871/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - 
raport comun cu comisiile pentru industrii şi juridică 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2016 
Raport de respingere 

(486/R din 01.11.2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.396/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională 

a pădurilor – raport comun cu comisia pentru mediu 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare 
(467/R din 28.10.2016) 

2 

 
PLx.199/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – raport 
comun cu comisia pentru mediu 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(470/R din 31.10.2016) 

3 

 
PLx.176/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie - raport comun cu comisia 
pentru mediu 

10 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(471/R din 31.10.2016) 

4 

 
Plx.360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România – 

raport comun cu comisiile pentru mediu şi juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.10.2016 
Raport de respingere 

(711/RS din 
01.11.2016) 

5 

 
Plx.749/2010 

Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie 
agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, 
potrivit legii – raport comun cu comisia juridică 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.10.2016 
Raport de respingere 

(175/RS1 din 
01.11.2016) 

6 

 
 
PLx.416/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2016 pentru modificarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de 
aerofotogrammetrie şoi de executarea serviciilor de digitizare şi 
actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – raport comun cu 
comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.10.2016 

Raport de adoptare 
(484/R din 01.11.2016) 

7 

 
PLx.673/2015 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură – raport 
comun cu comisia juridică 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(488/R din 01.11.2016) 

8 

 
 
PLx.408/2015 

Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – raport comun cu comisia 
juridică 

4 parlam 
adoptat de 

Senat 
03.06.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(489/R din 01.11.2016) 



9 

 
 
PLx.270/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu comisiile 
pentru mediu şi muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare  
(494/R din 01.11.2016) 

10 

 
Plx.242/2014 

Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – 
raport comun cu comisia pentru mediu 

14 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.10.2016 
Raport de respingere 

(498/R din 02.11.2016) 

 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.65/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind 
folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice – raport 
comun cu comisia pentru cultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.10.2016 
Raport de respingere 

(468/R din 31.10.2016) 

2 

 
Plx.466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918" - raport comun cu comisia pentru cultură 

67 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(469/R din 31.10.2016) 

3 

 
PLx.419/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 - raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(472/R din 31.10.2016) 

4 

 
Plx.310/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 - raport comun cu comisia 
juridică 

23 parlam. 25.10.2016 
Raport de respingere 

(473/R din 31.10.2016) 

5 

 
 
Plx.367/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali - raport comun cu comisia juridică 

4 parlam. 25.10.2016 
Raport de respingere 

(474/R din 31.10.2016) 

6 

 
PLx.264/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente - raport comun cu comisia juridică 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de respingere 
(490/R din 01.11.2016) 



7 

 
 
PLx.265/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali - raport comun cu comisia juridică 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de respingere 
(491/R din 01.11.2016) 

8 

 
PLx.419/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(472/RS din 
02.11.2016) 

9 

 
Plx.380/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 27 
al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare – raport comun cu comisia pentru industrii 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.10.2016 
Raport de respingere 

(499/R din 03.11.2016) 

 
 
 
VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.396/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională 

a pădurilor – raport comun cu comisia pentru agricultură 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare 
(467/R din 28.10.2016) 

2 

 
PLx.199/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(470/R din 31.10.2016) 

3 

 
PLx.176/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie - raport comun cu comisia 
pentru agricultură 

10 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(471/R din 31.10.2016) 

4 

 
Plx.360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România – 

raport comun cu comisiile pentru agricultură şi juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.10.2016 
Raport de respingere 

(711/RS din 
01.11.2016) 

5 

 
 
PLx.270/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu comisiile 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.10.2016 

Raport de adoptare  
(494/R din 01.11.2016) 



pentru agricultură şi muncă 

6 

 
Plx.242/2014 

Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

14 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.04.2016 
Raport de respingere 

(498/R din 02.11.2016) 

 
VIII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.301/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale – raport comun cu comisiile pentru invăţământ 
şi juridică 

20 parlam. 18.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(476/R din 01.11.2016) 

2 

 
 
PLx.270/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – raport comun cu comisiile 
pentru mediu şi agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare  
(494/R din 01.11.2016) 

 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.301/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale – raport comun cu comisiile pentru muncă şi 
juridică 

20 parlam. 20.09.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(476/R din 01.11.2016) 

2 

 
Plx.299/2016 

Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 25.10.2016 
Raport de respingere 

(492/R din 01.11.2016) 

 
 
 
 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.65/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind 
folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice – raport 
comun cu comisia pentru administraţie 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

20.09.2016 
Raport de respingere 

(468/R din 31.10.2016) 

2 

 
Plx.466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918" - raport comun cu comisia pentru administraţie 

67 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(469/R din 31.10.2016) 

 
XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.419/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 - raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(472/R din 31.10.2016) 

2 

 
Plx.310/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 - raport comun cu comisia 
pentru aministraţie 

23 parlam. 18.10.2016 
Raport de respingere 

(473/R din 31.10.2016) 

3 

 
 
Plx.367/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali - raport comun cu comisia pentru aministraţie 

4 parlam. 18.10.2016 
Raport de respingere 

(474/R din 31.10.2016) 

4 

 
Plx.301/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale – raport comun cu comisiile pentru invăţământ 
şi muncă 

20 parlam. 04.10.2016 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(476/R din 01.11.2016) 

5 

 
PLx.474/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
– raport comun cu comisia pentru politică economică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(477/R din 01.11.2016) 



6 

 
 
PLx.264/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice - raport comun cu comisia pentru politică 
economică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.09.2016 

Raport de adoptare 
(478/R din 01.11.2016) 

7 

 
Plx.109/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport comun cu comisiile pentru industrii şi 
transporturi 

11 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.11.2015 
Raport de respingere 

(479/R din 01.11.2016) 

8 

 
Plx.360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România – 

raport comun cu comisiile pentru mediu şi agricultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(711/RS din 
01.11.2016) 

9 

 
Plx.749/2010 

Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie 
agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, 
potrivit legii – raport comun cu comisia pentru agricultură 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.09.2016 
Raport de respingere 

(175/RS1 din 
01.11.2016) 

10 

 
Plx.116/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru transporturi şi industrii 

63 parlam. 12.04.2016 
Raport de respingere 

(480/R din 01.11.2016) 

11 

 
PLx.186/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice - raport comun cu comisiile pentru transporturi şi industrii 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.06.2016 

Raport de respingere 
(481/R din 01.11.2016) 

12 

 
PLx.194/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 

privind organizarea Monitorului Oficial al României  

77 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.09.2016 

Raport de respingere 
(482/R din 01.11.2016) 

13 

 
Plx.504/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice - raport comun cu comisiile pentru industrii şi transporturi 

58 parlam. 
respinsă 
de Senat 

01.03.2016 
Raport de respingere 

(483/R din 01.11.2016) 

14 

 
Plx.572/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice -  
raport comun cu comisiile pentru industrii şi transporturi 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.11.2015 
Raport de respingere 

(485/R din 01.11.2016) 

15 

 
Plx.871/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - 
raport comun cu comisiile pentru industrii şi transporturi 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.02.2016 
Raport de respingere 

(486/R din 01.11.2016) 



16 

 
PLx.96/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 

privind cazierul judiciar 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(487/R din 01.11.2016) 

17 

 
PLx.673/2015 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură – raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.09.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(488/R din 01.11.2016) 

18 

 
 
PLx.408/2015 

Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – raport comun cu comisia 
pentru agricultură 

4 parlam 
adoptat de 

Senat 
04.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(489/R din 01.11.2016) 

19 

 
PLx.264/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente - raport comun cu comisia pentru administraţie 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.06.2016 

Raport de respingere 
(490/R din 01.11.2016) 

20 

 
 
PLx.265/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali - raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.06.2016 

Raport de respingere 
(491/R din 01.11.2016) 

21 

 
Plx.299/2016 

Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu – raport comun cu comisia pentru învăţământ 

1 parlam. 25.10.2016 
Raport de respingere 

(492/R din 01.11.2016) 

22 

 
PLx.404/2016 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind 
serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României 
în străinătate – raport comun cu comisia pentru politică externă 

65 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de respingere 
(493/R din 01.11.2016) 

23 

 
Plx.364/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 
3 parlam. 01.11.2016 

Raport de respingere 
(497/R din 02.11.2016) 

24 

 
PLx.419/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.10.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(472/RS din 
02.11.2016) 

 



 
 
 
XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.416/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2016 pentru modificarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de 
aerofotogrammetrie şoi de executarea serviciilor de digitizare şi 
actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – raport comun cu 
comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.10.2016 

Raport de adoptare 
(484/R din 01.11.2016) 

2 

 
PLx.320/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Guvern 01.11.2016 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(495/R din 01.11.2016) 

 
 
XII. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.404/2016 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind 
serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României 
în străinătate – raport comun cu comisia juridică 

65 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2016 

Raport de respingere 
(493/R din 01.11.2016) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 D-le Preşedinte de şedinţă, 
 Doamnelor si domnilor deputaţi 
 
          Mai sunt doar câteva zile şi începe campania electorală pentru alegerea unui nou Parlament. A fost  mare 
vânzoleală în toate partidele pentru a prinde un loc pe liste, multe răsturnări de situaţie, multe speranţe, multe 
dezamagiri, pentru unii sau alţii în  alcătuirea acestora.  Toate partidele au spus că doresc  oameni noi  în Parlament 
pentru a da un nou suflu acestei instituţii alese democratic de către popor. Cele 2 mari partide PNL si PSD, au anunţat 
că pe listele care au fost depuse la BEC au în jur de 70% oameni noi. 
         Se doreşte un nou început pentru societatea românească, deoarece clasa politică,  în cei 26 de ani de la 
revoluţie, nu a reuşit să rezolve marile probleme ale societăţii româneşti. Mă refer la  sănătate, educaţie, 
infrastructură. Ne-au plecat peste 15  mii de medici din ţară,  se moare din cauza infecţiilor nozocomiale  în spitale, a 
lipsei de aparatură şi nu am reuşit să construim nici un spital regional de urgenţă.  Sistemul educaţional suferă 
profund din lipsă de management performant. Am schimbat  peste 25 de miniştri la sănătate şi la educaţie în această  
perioadă. 
           Am cheltuit mulţi bani pe parcuri în mediul rural, pe terenuri de sport, pe pârtii de schi, pe telegondole, pe 
patinoare,  pe bazine de înot si multe altele, dar ne-au plecat medicii, ne mor bolnavii în spitale, nu avem în toate 
şcolile din România apă curentă si  grupuri sanitare. Nu am reuşit în 26 de ani să construim o autostradă de la un 
capăt la altul. 
     Din 2004 până în 2012 am participat direct la 3 astfel de începuturi. Am promis electoratului, alături de 
întreaga clasă politică, că vom rezolva marile probleme cu care se confruntă cetăţenii acestei ţări.  Am promis în 
campaniile electorale din 2004, 2008 si 2012, dar nu ne-am ţinut de promisiuni doar în mică măsură. Personal nu sunt 
mulţumit pe deplin  de activitatea mea în aceşti 12 ani. Nu am reuşit să facem un spital de urgenţă la Iaşi şi nu am 
reuşit sa începem autostrada Iaşi - Targu Mures. Am constatat că  un grup mare de parlamentari cum este Iaşul 
(acesta are 17 parlamentari) nu poate influenţa politica guvenului în chestiuni de maximă necesitate, aşa  cum este 
spitalul de urgenţă si autostrada Iaşi - Târgu Mureş.   

Am făcut demersuri peste demersuri, am bătut la uşile celor cu putere de decizii de la CNADNR, la toţi 
miniştrii  transporturilor şi apoi la primii miniştri care s-au succedat în aceşti 12 ani.  Sper ca partidele politice, ca 
noul Parlament să-şi respecte promisiunile în cele trei domenii de importanţă capitală  pentru toţi cetătenii din 
România -  sănătate, educaţie, infrastructură.  
      În final, vreau să mulţumesc tuturor colegilor din Camera Deputaţilor pentru colaborarea şi sprijinul acordat 
în votarea unor proiecte de legi care au fost benefice pentru cetăţenii acestei ţări. Le doresc multă sănătate tuturor, iar 
tinerilor noi aleşi  mult succes în activitatea politică pentru binele cetăţenilor acestei ţări, iar prin aceasta să aducă 
România  la  cele mai înalte standarde   de dezvoltare economică şi socială. 
  

Deputat 
Grigore Crăciunescu 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii 
 

Criteriile luate în calcul pentru alegerea amplasamentului spitalului  Regional Iaşi 

 

 Stimate domnule Ministru,   

În aceste zile circulă în spaţiul public informaţia că  Ministerul Sănătăţii a ales locaţia pentru viitorul Spital 
Regional de Urgenţe, dar nu a fost un anunţ oficial din partea ministerului. Vă rog să îmi comunicaţi care este decizia 
finală şi care au fost criteriile care au stat la baza alegerii dintre mai multe locaţii. 
 Solicit răspuns scris. 

 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană gestionate de către Primăria Iaşi 

 

Stimate Domnule Ministru,   

Vă rog să îmi comunicaţicare este stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană derulate de către 
Primăria Municipiului Iaşi. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc   

 
 

Deputat  
Anton Doboş 

 
 

 
 
 


