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

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2020 
 

(Situaţia cuprinde datele la 06.11.2020) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 2040 
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1369 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 417 

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

- înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020 186 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 297 

391 

– votate  
 

389  

             din care: - înaintate la Senat      57 

                            - în procedura de promulgare 94 

                            - promulgate* 212 

                            - respinse definitiv 26 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1657 

a) pe ordinea de zi 641 

b) la comisii  
 

991 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de vedere Guvern 6 

3) Desesizări 8 

4) Retrase de inițiatori 2 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 5 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5 

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

 
   Cele 389 iniţiative legislative votate privesc: 

                        106 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
                                    63 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    39 proiecte de legi 
                       283 propuneri legislative 
                             din care 

* În anul 2020 au fost promulgate 236 de legi, dintre care 24 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2020 

 
(Situaţia cuprinde datele la 06.11.2020) 

 
Totalul iniţiativelor legislative     1759  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2020 1573 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020  186 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 86 

      104 

– votate  
 

     102      

             din care: - înaintate la Senat      16 

                            - în procedura de promulgare 59 

                            - promulgate* 25 

                            - respinse definitiv   2 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1657 

a) pe ordinea de zi 641 

b) la comisii  
 

991 

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

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

6 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 5 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5 

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

 
    Cele  102 iniţiative legislative votate privesc: 

                                       29 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                                 15 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                 13 proiecte de legi 
                            73 propuneri legislative 
rdonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                                      
             * În anul 2020 au fost promulgate 236 de legi, dintre care 211 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 

anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi  
a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele online ale Camerei Deputaților și Senatului 

 din ziua de marți, 3 noiembrie 2020 
 

 
 
 
 

Înscrise pe ordinea de zi 

   

38        

 - votate 
                      din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          12               

15 

                           - la Senat 
 

  3 

                           - la promulgare 
 

12 

 
 
 
 

Cele 15 iniţiative legislative votate privesc: 
                       5 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                            3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                            2 proiecte de legi  
                   10 propuneri legislative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ives   
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Ives 

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 2 - 6 noiembrie 2020 

 
 

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

1.  PL-x 521/2019/2020 - Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

2.  PL-x 546/2017 – Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 
 

3.  PL-x 423/2020 - Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect 
 

4.  PL-x 736/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, 
precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative  
 

5.  PL-x 581/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele 
măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a 
activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-
CoV-2  
 

6.  PL-x 641/2019 - Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii 
edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate  
 

7.  Pl-x 291/2020 - Lege privind munca în domeniul pescuitului maritim  
 

8.  PL-x 462/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare 
a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz  
 

9.  PL-x 613/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii  
 

10.  PL-x 602/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin 
intermediul Sistemului naţional electronic de plată online  
 

11.  PL-x 610/2020 - Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei  
 

12.  Pl-x 653/2020 – Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  Pl-x 435/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 privind educaţia tinerilor capabili 
de performanţă înaltă 
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2.  Pl-x 437/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

3. Pl-x 436/2020 - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare 
Se comunică respingerea  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul 
legislativ prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune  

ordinară parlamentară a anului 2020 
 
 
 

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

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

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
6 
 

0 

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

0 
0 
0 

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

5 
0 
1 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

29 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

6 
15 
0 

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

 
0 
0 
7 
1 

Procedură 
comună: 

    0 
  

Total: 35 0  
 

21 
  

 
14 
 

 35  35 
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A N E X A 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

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

 
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice 
ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului. (poz. I-b-24) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv 
abrogarea, după caz, a opt acte normative, 
intervenţiile legislative fiind argumentate 
în Expunerea de motive prin faptul că   
La data de 2 octombrie 2013 Comisia 
Europeană a transmis României o 
solicitare de informaţii cu privire la 
transpunerea Directivei 2008/99/CE 
privind protecţia mediului prin intermediul 
dreptului penal (Dosarul EU Pilot 
5642/13/JUST). 

S -  
Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ 
Plen JUR 
și MED 
 

 
 
 
Raport  
depus pe 
07.12.2018 
(699/R/2018) 

2 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

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

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

S  - 
Adoptată 
pe 
24.10.2018 
CD - OZ 
Plen BUG  
 

 
Raport  
depus pe 
30.01.2020 
(6/R/2020) 

3 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

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

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

S -  
Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  OZ 
Plen SĂN  
 

Raport  
depus pe 
04.03.2020 
(56/R/2020) 

4 

PLx 
404/2019 

 
L 

279/2019 

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

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

S  - 
Adoptată 
pe 
23.09.2019 

CD -  OZ 
Plen JUR  

  

 

Raport  
depus pe 
26.03.2020 
(87/R/2020) 
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Nr. 
crt 

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

penal.  
(poz. I-b-22)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

5 

PLx 
593/2020 

 
L 

489/2020 

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

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

S  - 
Adoptat pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport  
depus pe 
15.10.2020 
(457/R/2020) 

6 

PLx 
472/2019 

 
L 

327/2019 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală. 
(poz. I-b-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - 
Adoptat  pe 
14.10.2019 

CD -  OZ 
Plen JUR  

Raport  
depus pe 
27.10.2020 
(476/R/2020) 

 
7 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

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

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

S  - 
Adoptată 
pe 
02.10.2019 

CD -  BUG 
și ADMIN 
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
24.10.2019 

8 

PLx  
482/2019 

 
L 

492/2019 

Proiect de Lege pentru 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul competenţei de control a 
Ministerului Finanţelor Publice şi 
modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. I-b-27)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 1 senator 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - 
Adoptată 
pe 
16.10.2019 

CD - BUG  
pt. raport  

 

TDR: 
05.11.2019 

9 
PLx 

491/2019 
 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 
pentru modificarea şi completarea 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, în scopul transpunerii în 
dreptul intern a prevederilor Directivei 

S  - 
Adoptată 
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Nr. 
crt 

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

L 
359/2019 

Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. (poz. I-b-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

(UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 
octombrie 2017 privind mecanismele de 
soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea 
Europeană.  

pe 
21.10.2019 

CD - BUG  
pt. raport  

TDR: 
12.11.2019 

10 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

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

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

S  - 
Adoptată 
pe 
23.04.2020 
CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
14.05.2020 

11 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

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

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act normativ 
transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si 
ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 
2018/167 
3 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 
combaterea prin măsuri de drept penal a 
spălării banilor, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr.284 din 12 noiembrie 2018. 

S  - 
Adoptată 
pe 
27.07.2020 

CD - BUG 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

TDR: 
08.09.2020 

12 
 

PLx 
627/2020 

Proiect de lege pentru modificarea 
art.4 alin.(3) din Ordonanța 
Guvernului nr.86/2003 privind 
unele reglementări în domeniul 
financiar. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.86/2003, în sensul 
introducerii unor reglementări cu privire 
la formarea preţului de vânzare cu 
amănuntul, în moneda euro, pentru 
ţigaretele comercializate prin magazinele 
amplasate în aeroporturile internaţionale, 
după locurile stabilite pentru efectuarea 
controlului vamal, precum şi cu privire la 

S  - 
Respins pe 
07.10.2020 
CD -  BUG  
pt. raport 
 

 
 
 
TDR: 
27.10.2020 
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transformarea preţului de vânzare cu 
amănuntul al ţigaretelor din moneda lei, în 
moneda euro, folosind cursul Băncii 
Centrale Europene. 

13 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri pentru reabilitarea 
structurilor de primire turistică 
situate în staţiuni turistice şi 
balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - 
Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  IND  
pt. raport  
 

TDR: 
30.04.2014 

14 

PLx 
628/2019 

 
L 

516/2019 

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

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

 
 
S  - 
Adoptată 
pe 
28.11.2019 
CD -  IND  
și JUR 
pt. raport 
comun 

TDR: 
17.12.2019 

15 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000 privind 
omologarea şi cerficarea produselor 
şi a materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de introducere 
pe piaţă şi de comercializare a 
acestora. (poz. I-b-16)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

 
 
S  - 
Adoptat  pe 
30.09.2020 
CD -  IND  
și TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
20.10.2020 

16 

PLx 
641/2020 

 
 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
principal în scopul transpunerii unora 
dintre dispozitiile Directivei (UE) 

 

 

TDR: 
03.11.2020 
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L 
613/2020 

publice.  
(poz. II-12)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

2018/645 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 aprilie 2018 de 
modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea 
periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, 
precum şi a Directivei 2006/126/CE 
privind permisele de conducere. 

S  - 
Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, 
JUR, 
APĂR  și 
TRSP 
pt. raport 
comun 

17 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

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

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

S -  
Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  
Retrimis la 
ADMIN pe 
data de 
19.11.2018 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.12.2018 
 

18 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

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

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

S  - 
Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
05.12.2018 

19 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

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

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

S -  
Adoptat pe 
16.06.2020 
CD -  JUR 
și APĂR 
 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

20 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum şi altor 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de Procedură 
Penală, precum şi a altor acte normative, 
în scopul punerii de acord a dispoziţiilor 

S -  
Adoptat pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 

TDR: 
19.04.2018 
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acte normative. (poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

acestora cu unele decizii ale Curţii 
Constituţionale prin care au fost admise 
excepţii de neconstituţionalitate. 

 
 

21 

PLx 
632/2020 

 
L 

580/2020 

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

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

S  - 
Adoptat pe 
14.10.2020 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.11.2020 

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

                        
Nr
. 

crt 

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

1 

PLx  
549/2020 

 
L 

626/2020 

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

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

CD -  
Adoptat pe 
06.10.2020 

S  -  BUG 
și POL 
EXT 

 

Comisiile 
sesizate au 
depus 
raportul – 
favorabil cu 
amendamente 

2 

PLx  
444/2017 

 
L 

28/2018 

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

Stabilirea unor noi oportunități comerciale 
și de investiții între Uniunea Europeană și 
Canada, în principal îmbunătățirea 
accesului pe piață al bunurilor și 
serviciilor. Acordul urmărește mai multe 
obiective: de a scădea tarifele vamale și de 
a elimina alte obstacole la comerț între UE 
și Canada, de a menține strandardele 
înalte ale UE în materie de siguranță 
alimentară, drepturile lucrătorilor și 

CD -  
Adoptat pe 
20.12.2017 

S  - 
Adoptat pe 
21.10.2020 

La 
promulgare  
din data de 
02.11.2020 
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- Cameră decizională: Senat protecția mediului, respectarea 
principiilor democratice și transparenței 
instituționale, reprezentând un nou 
standard pentru viitoarele acorduri de 
comerț la nivel global. 

3 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

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

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

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - 
ADMIN și 
MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

4 

PLx 
338/2019 

 
L 

277/2019 

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

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

S  - 
Adoptat pe 
03.07.2019 

CD - 
Adoptat pe 
13.10.2020 
 

La 
promulgare  
din data de 
19.10.2020 

5 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

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

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

S  - 
înregistrat 
la Senat pt. 
reexaminar
e 

CD -  
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6 

PLx 
487/2020 

 
L 

640/2020 
 

Proiect de Lege pentru acceptarea 
Amendamentului adoptat la cea de-
a cincea Conferinţă a Părţilor, la 
Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la 
Convenţia-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.  
(poz. I-b-19)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

 

CD -  
Adoptat pe 
13.10.2020 

S  - MED 
și POL 
EXT 

pt. raport 
comun 
 

TDR: 
27.10.2020 

7 

PLx 
572/2020 

 
L 

430/2020 

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

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

 
 
S  - 
Adoptată 
pe 
21.09.2020 
CD - 
Adoptat pe 
20.10.2020 
 
 

La 
promulgare 
din data de 
22.10.2020 

8 

PLx 
531/2019 

 
L 

360/2019 

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

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

 
 
S  - 
Adoptat pe 
21.10.2019 
CD -  
Adoptat pe 
27.10.2020 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
02.11.2020 
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9 

PLx 
548/2020 

 
B 

622/2020 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
privind contribuţia cu resurse la 
misiunea multidimensională 
integrată de stabilizare în Mali 
(MINUSMA), semnat la New York, 
la 30 martie 2020. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite privind contribuţia cu 
resurse la misiunea multidimensională 
integrată de stabilizare în Mali 
(MINUSMA), semnat la New York, la 30 
martie 2020. 

 
 
CD -  
Adoptat pe 
27.10.2020 
S  - 
 
 
 

 

10 

PLx 
736/2018 

 
L 

606/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, precum 
şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) 
lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2014 
privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. I-b-28)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Revizuirea cadrului normativ în materia 
adopţiei, prin introducerea unor prevederi 
care să asigure celeritatea în dobândirea 
şi menţinerea statutului de copil adoptabil, 
flexibilizarea procedurii de evaluare a 
adoptatorilor şi a etapei de monitorizare 
post-adopţie, precum şi debirocratizarea 
unor proceduri, printre care: eliminarea 
din procedură a identificării rudelor de 
până la gradul al IV-lea în cazurile în care 
planul individualizat de protecţie a 
copilului are ca finalitate adopţia; 
flexibilizarea derulării procedurii de 
adopţie pentru copiii care au împlinit 
vârsta de 14 ani, precum şi a grupurilor de 
fraţi care nu pot fi separaţi. 

 
 
S  - 
Adoptată 
pe 
28.11.2018 
CD -  
Adoptat pe 
03.11.2020 
  
 
 

La SG din 
data de 
03.11.2020 

11 

PLx 
462/2020 

 
L 

384/2020 

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

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

 
 
S  - 
Adoptată 
pe 
27.07.2020 
CD -  
Adoptat pe 
03.11.2020 
 

La SG din 
data de 
03.11.2020 

12 

PLx 
291/2020 

 
L 

175/2020 

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

Reglementarea muncii în domeniul 
pescuitului maritim, precum şi instituirea 
de măsuri pentru asigurarea îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă şi de muncă şi 
protejarea sănătăţii şi securităţii 

S  - 
Respins pe 
12.05.2020 
CD -  
Adoptat pe 

La SG din 
data de 
03.11.2020 
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Nr
. 

crt 

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

- Cameră decizională: CD pescarilor din acest sector de activitate, 
din perspectiva alinierii la normele şi 
exigenţele europene în domeniu, în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin 
României, în calitatea sa de stat membru 
al Uniunii Europene. 

03.11.2020 
 

13 

PLx 
423/2020 

 
L 

301/2020 

Proiect de Lege pentru completarea 
Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei 
de arhitect. (poz. I-a-4)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea parţială a Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene nr. L255/22, în ceea 
ce priveşte recunoaşterea calificării 
profesionale de arhitect. 

S -  
Adoptat pe 
01.07.2020 
CD -  
Adoptat pe 
03.11.2020 

La SG din 
data de 
03.11.2020 

14 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

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

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

S -  
Adoptată 
pe 
04.12.2017 
CD -  
Adoptat pe 
13.10.2020 

 

Legea nr. 
228/2020 
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LEGENDA 
 

Abrevieri Comisii: 
 

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

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 
CROMANII 

 
Alte abrevieri: 
 
S – Senat 
 
CD - Camera Deputaţilor 
 
TDR - Termen depunere raport 
 
TAC - Termen aprobare tacită 
 
SG - Secretar General 
 
OZ  -  Ordinea zilei 
 
BP - Biroul permanent 
 
R – Raport 
 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 
( la data de 5 noiembrie 2020 ) 

 

I.  În perioada  2 – 5 noiembrie 2020  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare. 
Comisiile permanente au depus 20 avize. 
Cele 20 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare            15  
 rapoarte de respingere           5 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:               6  
 Ordonanțe ale Guvernului                                  1 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:          13 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 944 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 75 pentru raport 

suplimentar.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  2798 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

În anul 

2020 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
648 751 461 500 

 rapoarte suplimentare 
115 67 68 59 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 20 

TOTAL 818 849 552 579 
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A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  2 – 5 noiembrie 2020 

 
I. Comisia pentru buget 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 581/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 
desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor 
didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2 

Guvern,  
adoptat   
de Senat 

2.11.10 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(485/R din 
2.11.2020) 

2 PLx 661/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de 
împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de 
Creditor şi România, în calitate de Împrumutat, în 
valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti, la 8 
octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 

Guvern 2.11.10 

Raport de 
aprobare  
(486/R din 
3.11.2020) 

3 PLx 641/2019 

Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal 
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii 
edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate – raport comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia juridică 

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

2.11.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(475/RS  din 
3.11.2020) 

  
II. Comisia pentru industrii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 464/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

29.08.20 

Raport de 
aprobare  
(496/R din 
3.11.2020) 

2 PLx 546/2017 
Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea 
minelor nr.85/2003 – raport comun cu Comisia pentru 
mediu 

20 
deputați,   
adoptat   
de Senat 

2.11.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(433/RS bis din 

2.11.2020) 
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III. Comisia pentru  agricultură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 645/2020 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 

5 
deputați,   
adoptat   
de Senat 

3.11.10 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(498/R din 
3.11.2020) 

 
IV. Comisia pentru administrație 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 393/2020 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării 
de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 
noiembrie 2004 – raport comun cu Comisia pentru 
tehnologia informației 

1 
deputat, 
respinsă    
de Senat 

8.07.20 
9.11.10 

Raport de 
respingere 
(484/R din 
2.11.2020) 

2 PLx 653/2020 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale 

1 
deputat,   
respinsă   
de Senat 

2.11.10 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(487/R din 
3.11.2020) 

3 PLx 610/2020 
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua 
naţională a bicicletei 

21 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

2.11.10 

Raport de 
aprobare  
(488/R din 
3.11.2020) 

4 PLx 602/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea extinderii 
categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul 
Sistemului naţional electronic de plată online – raport 
comun cu Comisia pentru apărare 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

26.10.20 
3.11.10 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(489/R din 
3.11.2020) 

5 PLx 362/2020 
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală – raport comun 
cu Comisia pentru apărare 

12 
deputați,    
respinsă  
de Senat 

26.10.20 
3.11.10 

Raport de 
respingere  
(490/R din 
3.11.2020) 

6 PLx 550/2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei 
suverane a poporului român, exprimată la referendumul 
organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor 
de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii 
Constituţionale – raport comun cu Comisia juridică 

5 
deputați 

27.10.20 

Raport de 
respingere  
(500/R din 
4.11.2020) 
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7 PLx 641/2019 

Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal 
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii 
edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate – raport comun cu Comisia pentru buget și 
Comisia juridică 

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

2.11.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(475/RS  din 
3.11.2020) 

 
V. Comisia pentru mediu 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 546/2017 
Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea 
minelor nr.85/2003 – raport comun cu Comisia pentru 
industrii 

20 
deputați,   
adoptat   
de Senat 

2.11.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(433/RS bis din 

2.11.2020) 
 

VI. Comisia  pentru muncă 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 736/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum 
şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – raport comun cu 
Comisia juridică 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

30.10.20 
3.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(491/R din 
3.11.2020) 

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

1 senator,    
respinsă    
de Senat 

19.10.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(740/RS1 din 

4.11.2020) 
 

VII. Comisia pentru cultură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 15/2020 

Cererea de  reexaminare a Legii pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind 
desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 – raport comun cu Comisia 
parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 
1989 

Guvern 3.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(497/R din 
3.11.2020) 
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VIII. Comisia  juridică 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 736/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum 
şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din OUG 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
– raport comun cu Comisia pentru muncă 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

30.10.20 
3.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(491/R din 
3.11.2020) 

2 PLx 436/2020 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004, republicată, privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare 

4 parlam. 3.11.20 

Raport de 
respingere  
(492/R din 
3.11.2020) 

3 PLx 613/2020 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 

19 
parlam.,    
adoptat    
de Senat 

3.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(493/R din 
3.11.2020) 

4 PLx 567/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la INM, formarea 
profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, 
examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de 
capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, 
precum şi la concursul de admitere în magistratură 

Guvern 3.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(494/R din 
3.11.2020) 

5 PLx 527/2020 
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) 
din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 

18 
deputați,   
adoptat   
de Senat 

3.11.20 

Raport de 
respingere  
(495/R din 
3.11.2020) 

6 PLx 550/2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei 
suverane a poporului român, exprimată la referendumul 
organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării 
tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu 
deciziile Curţii Constituţionale – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

5 
deputați 

27.10.20 

Raport de 
respingere  
(500/R din 
4.11.2020) 

7 PLx 641/2019 

Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal 
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii 
edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate – raport comun cu Comisia pentru buget 
și Comisia pentru administrație 

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

2.11.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(475/RS  din 
3.11.2020) 
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IX. Comisia pentru apărare 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 602/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea extinderii 
categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul 
Sistemului naţional electronic de plată online – raport 
comun cu Comisia pentru administrație 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

26.10.20 
3.11.10 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(489/R din 
3.11.2020) 

2 PLx 362/2020 
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală – raport 
comun cu Comisia pentru administrație 

12 
deputați,    
respinsă  
de Senat 

26.10.20 
3.11.10 

Raport de 
respingere  
(490/R din 
3.11.2020) 

 
X. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 631/2020 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a 
Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo 
Domingo, la 25 octombrie 2016 

Guvern 2.11.20 

Raport de 
aprobare 
(498/R din 
4.11.2020) 

 
XI. Comisia pentru tehnologia informației 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 393/2020 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 
stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 
din 12 noiembrie 2004 – raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

1 deputat, 
respinsă    
de Senat 

8.07.20 
9.11.10 

Raport de 
respingere 
(484/R din 
2.11.2020) 

 
XII. Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 15/2020 

Cererea de  reexaminare a Legii pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind 
desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 – raport comun cu Comisia pentru 
cultură 

Guvern 3.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(497/R din 
3.11.2020) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 
 Întrebare 
 

Adresată domnului Ludovic Orban, prim – ministrul României 
 

Tergiversarea adoptării normelor metodologice 

 
Domnule prim-ministru, 
Subsemnatul, împreună alți deputați de la Partidul Social Democrat, am inițiat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizare asocietăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate public şi privată a statului cu destinaţiea gricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Proiectul devenit Lege 
după ce Curtea Constituțională (prin D.C.C. nr.586/2020) a respins obiecțiunile de neconstituționalitate formulate de deputați 
aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România nu poate fi aplicat din cauza 
neapariției Normelor metodologice, care dau exemple și care detaliază pas cu pas modul în care o anume lege trebuie să fie 
aplicată.  

Înacest context, văîntreb: 
1. Cunoașteți faptul că din cauza neadoptării Normelor de aplicare a Legii nr. 175/2020 notarii au si stat încheierea  

actelor de vânzare – cumpărare a terenurilor arabile extravilan? 
2. Suntețiconștient de faptulcăîncălcațiConstituțiașicreațiunblocajatâtatimpcâtrefuzațisăadoptațiacestenorme? 
3. Cât timp aveți de gând să mențineți această situație și să sfidați Parlamentul și o Decizie a Curții Constituționale? 
Solicit răspunsînscris. 
Cu deosebitinteres,        Deputat 

NicolaeGeorgescu 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată  domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene 
  

Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună 
 
Stimate domnule ministru, 
Prin Ordonanţa de urgenţă nr.43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, ați reușit să utilizați sume 
importante din fondurile europene aferente Programului operaţional "Capital uman", pentru acordarea unui stimulent financiar 
în valoare de 2.500 lei brut, pe lună, atât pentru personalul medical și auxiliar direct implicat în transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu Covid-19, precum și pentru alte categorii profesionale 
implicate direct în gestiunea crizei sanitare. Măsura financiară a fost larg apreciată, atât de către beneficiari, cât și de societate, 
ca formă de recunoaștere a meritelor personalului din linia I, expus total la riscuri. Din păcate, această măsură foarte bună s-a 
limitat exclusiv la perioada stării de urgenţă, în condițiile în care finanțarea sa a depins exclusiv de disponibilitățile de fonduri 
care pot fi decontate de la Comisia Europeană prin POCU. 

În condițiile în care presiunea asupra sistemului sanitar din România și din întreaga lume este tot mai puternică, urmare 
a creșterii puternice a numărului de pacienți, și constatând că un număr tot mai mare dintre medici/asistenți/personal auxiliar 
au fost răpuși fie de virus, fie de epuizare, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

 În ce măsură este posibil ca, începând cu luna noiembrie a acestui an, categoriile de personal definite la art.7 și art.8 
din OUG nr.43/2020 să poată beneficia din nou, chiar și temporar (2-3 luni), de stimulentul de risc în valoare de 2.500 de lei? 

 Care ar fi impactul financiar al acordării acestui stimulent pentru cel puțin 3 luni? 
 Vă rog să precizați dacă există o oportunitate de decontare a acestor sume, fie din sumele neutilizate aferente 

cadrului financiar 2014-2020, fie din SURE, fie din altă axă de finanțare a Uniunii Europene? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere, 

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Locuitorii din apropierea gropii de gunoi Vidra trăiesc o situație inimaginabilă pentru județul Ilfov 
 
Domnule ministru, 
România produce anual peste un milion de tone de deșeuri. Zona județului Ilfov transportă gunoiul către trei gropi 

menajere și anume: Vidra, Chiajna și Glina. În ultimul an, din cauza avizelor nefavorabile din partea mediului, ultimele două 
au fost închise, Vidra, administrată de Eco Sud S.A. este singura în stare funcțională, încă din 2001 și care deține contracte 
comerciale cu firmele de salubritate care asigură serviciul de nivelul municipiului București și pe raza județului Ilfov. 

Cu toate acestea, locuitorii din apropierea gropii de gunoi Vidra trăiesc o situație inimaginabilă pentru județul Ilfov. Nu 
au apă potabilă, aer curat, mulți dintre ei locuind la doar 600 de metri distanță de această groapă de gunoi care le pune viața în 
pericol și care distruge ecosistemul local. 

Conform probelor prelevate din aer impactul asupra sănătății locuitorilor este unul puternic. Consecințele pe care 
această groapă le are asupra pânzei freatice și asupra solului sunt devastatoare, mai ales pentru localitățile din vecinătate 
precum: comuna Berceni, comuna Vidra și comuna Jilava. 
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Întrucât nu există o capacitate pe măsura volumului de deșeuri, s-a ajuns la o depozitare în exces a gunoiului ceea ce a 
dus la consecințele menționate anterior.  

Locuitorii din zonă sunt permanent expuși unor gaze toxice precum: etilmercaptanul și hidrogenul sulfurat, care produc 
consecințe devastatoare pentru corpul uman, în special în cazul copiilor și vârstnicilor, precum și în cazul celor cu afecțiuni 
cardiovasculare, respiratorii sau neurologice. 

Ținând cont că România a primit din partea Uniunii Europene diferite avertismente privind problemele cauzate de 
poluare, ținând cont că de mai bine de șase ani nu s-a făcut nici un progres în colectarea și depozitarea deșeurilor și că 
închiderea celor două gropi de gunoi va agrava această situație vă rog să luați de urgență măsurile necesare pentru a rezolva 
acestă situație. Cer răspuns scris. 

Cu stimă,                                                                     Deputat 
Daniel Gheorghe 

*** 
 
Adresată domnului Ludovic Orban, prim-ministru al Guvernului României  
 

Ora de vară versus ora de iarnă 
Domnule prim-ministru, 
Conform deciziilor recente luate la nivelul Uniunii Europene și bazate pe consultarea publică a cetățenilor europeni în 

vara anului 2018, schimbarea sezonieră a orei ar putea înceta iar fiecare stat membru U.E ar urma să aleagă dacă rămâne la ora 
de vară sau la cea de iarnă. Aceste decizii luate la nivel național urmează să intre în vigoare în cursul anului 2021. 

Domnule prim-ministru, 
Vă rog să dispuneți prin Ordonanță de Urgență ca România, începând de anul viitor, să renunțe la  trecerea de ora de 

vară și să păstreze ora naturală a Pământului, așa zisa “oră de iarnă” la care România a trecut în noaptea de 24 spre 25 
octombrie 2020. 

“Ora de vară” este o invenție depășită, o idee apărută în climatul nefast de acum mai bine de un secol și care a avut 
printre puținele sale argumente, creșterera producției de război fără a fi necesară alimentarea cu energie electrică. Motivele 
pentru care această trecere la “ora de vară” a fost promovată la începutul secolului XX sunt astăzi căzute în desuetitudine iar în 
cazul României au fost îmbrățișate, precum și în cazul altor țări, sub regimuri dictatoriale. 

De asemenea, specialiștii din domeniul medical au ajuns la concluzia că schimbarea orei are un efect nedorit asupra 
tuturor categoriilor de cetățeni, ducând chiar la agravarea unei boli cronice ori la scăderea randamentului intelectual și la 
probleme de natură nervoasă. Drept urmare această măsură sezonieră de schimbare a orei nu doar că nu crește productivitatea 
economică, dar în realitate ea scade starea fizică și morală a persoanelor, punând mare presiune și asupra sistemului de 
sănătate. 

În concluzie, domnule prim-ministru, vă rog să dispuneți anularea trecerii la “ora de vară” și păstrarea orei naturale, în 
vigoare astăzi când vă scriu prezenta întrebare. Cer răspuns scris. 

Cu stimă,                                                                                                           
Deputat 

Daniel Gheorghe 
*** 

 
Adresată domnului Mugur Constantin Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României 
 

Restaurarea monumentului funerar al lui Eugeniu Carada, din cimitirul Sineasca, Municipiul Craiova 
 

Stimate domnule guvernator, 
Eugeniu Carada a fost una dintre personalitățile marcante ale secolului al XIX-lea, care a contribuit în mod fundamental 

la crearea sistemului financiar bancar modern din România. De asemenea, lui Eugeniu Carada i se atribuie și rolul de principal 
fondator al Băncii Centrale a României, acesta ocupând funcția de director al Băncii din anul 1882 şi până la moartea sa, în 
anul 1910. 

Mormântul lui Eugeniu Carada din cimitirul Sineasca din Municipiul Craiova este un monument funerar realizat în 1912 
de sculptorul Ion Mateescu, din bronz, care îl reprezintă pe Eugeniu Carada întins pe catafalc, pe un soclu masiv de piatră. 
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Trecerea timpul și-a pus amprenta asupra acestui monument și, în prezent, acesta are nevoie urgentă de restaurare. Potrivit 
informațiilor apărute în spațiul public, în anul 2018, Banca Națională a României a lansat o licitație în vederea achiziției de 
servicii de proiectare pentru lucrări de consolidare și restaurare a monumentului funerar Eugeniu Carada din Craiova, valoarea 
estimată a lucrărilor fiind de aproximativ 15.000 lei. În semn de respect față de cel care a pus bazele sistemului financiar-
monetar modern din România, vă solicit, domnule Guvernator, să precizați în ce stadiu se află inițiativa BNR de a reabilita 
monumentul funerar al lui Eugeniu Carada din Craiova? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită apreciere,        Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

  
Situația depozitului pentru deșeuri periculoase și nepericuloase 

din municipiul Câmpulung, județul Argeș 
Stimate domnule ministru, 
În data de 2 octombrie 2013, la depozitul pentru deșeuri periculoase și nepericuloase al S.C. Global Eco Center S.R.L. 

Iași, amplasat în incinta punctului de lucru de pe platforma fostei uzine ARO din municipiul Câmpulung, județul Argeș, în 
care erau stocate cantități de ordinul miilor de tone de substanțe cu risc ridicat pentru populație, între care și cianuri, a izbucnit 
un puternic incendiu, în timpul căruia au ars peste 10 tone de uleiuri minerale. 

Cu ocazia acțiunilor de inspecție și control efectuate în urma acestui nefericit eveniment de către organismele statului cu 
atribuții în domeniu, s-a constatat că substanțele respective nu au fost depozitate corespunzător și s-a dispus realizarea unor 
măsuri de remediere a situației existente, între care închiderea depozitului și eliminarea și neutralizarea integrală a deșeurilor 
periculoase și nepericuloase, conform unui calendar prestabilit. 

Cu toate acestea, deși au trecut șapte ani de la incendiu, atât cetățenii din Câmpulung, cât și presa locală reclamă faptul 
că deșeurile nu au fost nici până în prezent eliminate în totalitate, cantități importante de materiale reziduale, unele extrem de 
periculoase, fiind încă neevacuate, iar depozitul respectiv continuă să reprezinte o bombă ecologică în zonă și să pună în 
pericol sănătatea populației. 

Prin urmare, având în vedere necesitatea rezolvării de urgență a acestei probleme de o gravitate deosebită, pe parcursul 
ultimilor trei ani am formulat și transmis ministrului de resort întrebările pe tema respectivă înregistrate la Camera Deputaților 
cu nr. 2869A/12.02.2018, nr. 5862A/22.10.2018, nr. 7915A/06.05.2019 și nr. 9399A/02.12.2019, la care am primit 
răspunsurile Ministerului Mediului/Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 837/GLG/01.03.2018, nr. 
6877/GLG/08.11.2018, nr. 2396/GLG/17.05.2019 și nr. 5658/CA/23.12.2019. Din păcate, măsurile dispuse și angajamentele 
asumate care sunt prezentate în aceste răspunsuri nu au fost implementate decât parțial de către entitățile responsabile. 

În acest context, vă rog să-mi comunicați care este stadiul realizării acțiunilor stabilite pentru eliminarea deșeurilor 
gestionate de către S.C. Global Eco Center S.R.L. Iași pe platforma fostei uzine ARO. 

De asemenea, având în vedere că situația existentă nu poate fi tolerată la nesfârșit, vă solicit să dispuneți toate măsurile 
legale ce se impun pentru finalizarea de urgență a evacuării și neutralizării integrale a reziduurilor periculoase și nepericuloase 
din municipiul Câmpulung. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dănuț Bica 
*** 

 

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

Reabilitarea și modernizarea Drumului Național DN7C Transfăgărășan 
 

Stimate domnule ministru, 
Drumul Național DN7C, supranumit Transfăgărășan, leagă regiunile istorice Muntenia și Transilvania, traversând 

Munții Făgăraș, cea mai înaltă zonă montană din România. 
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Acesta pornește din Drumul Național DN7, în comuna Bascov, județul Argeș, de lângă municipiul Pitești și se termină 
la intersecția cu Drumul Național DN1, în apropierea localității Cârțișoara, județul Sibiu, având o lungime totală de 152 km. 

Transfăgărășanul este considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume, oferind celor care îl parcurg 
șansa de a admira peisaje mirifice. Are o mare importanță strategică, dar și economică, reprezentând calea de acces către 
obiective turistice de prim rang din județele Argeș și Sibiu, cum ar fi municipiul Curtea de Argeș, fostă capitală a Țării 
Românești, Cetatea Poenari, Barajul și Lacul Vidraru, Cabana Valea cu Pești, Cabana Cumpăna, Cabana Capra, tunelul Capra-
Bâlea (cel mai lung tunel rutier din România, 887m), Lacul Bâlea, Cabana Bâlea Lac, Cabana Bâlea Cascadă. 

Din păcate, zona montană înaltă a DN7C, cuprinsă între kilometrul 104 (Piscu Negru, județul Argeș) și kilometrul 130,8 
(Bâlea Cascadă, județul Sibiu), este deschisă circulației rutiere în fiecare an doar de la 30 iunie până la 1 noiembrie, întrucât 
drumul este înzăpezit pe timp de iarnă, situație la care se adaugă riscul căderilor de pietre și al avalanșelor. 

Prin urmare, ținând cont atât de faptul că Transfăgărășanul atrage din ce în ce mai mulți turiști în fiecare an, cât și de 
problemele neplăcute pe care le întâmpină aceștia când îl parcurg (starea necorespunzătoare a carosabilului pe unele porțiuni, 
scurgerile de apă și căderile de pietre de pe versanți, lipsa copertinelor de protecție și a elementelor reflectorizante, numărul 
insuficient al locurilor de refugiu, de parcare și de belvedere etc.) se impune reabilitarea și modernizarea drumului existent 
pentru ca circulația rutieră să se desfășoare în siguranță și să fie posibilă tot timpul anului. 

Din aceste motive, cu ocazia adoptării Legilor bugetului de stat pentru anii 2017-2020, am propus amendamente pentru 
asigurarea finanțării acestui obiectiv. Menționez că reabilitarea Transfăgărășanului este permanent și vehement solicitată de 
către toți investitorii în industria turistică din zonă. 

De asemenea, prin răspunsurile Ministerului Transporturilor/Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor nr. 33598/27.09.2017, nr. 13983/18.04.2018 și nr. 49653/27.01.2020 formulate la întrebările mele pe aceeași 
temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 1299A/04.09.2017, nr. 3508A/26.03.2018 și nr. 9494A/10.12.2019, mi s-a 
comunicat că ,,obiectivul DN7C (Transfăgărășan) este cuprins în cadrul listei obiectivelor ce urmează a fi implementate în 
perioada 2014-2020, Capitolul VIII – Proiecte pentru valorificarea potențialului turistic” și că ,,este în curs de elaborare  o 
nouă documentație Elaborare Expertiză Tehnică pentru Reabilitarea/Modernizarea DN7C km 44+000 – km 117+000 
(Transfăgărășan) în conformitate cu prevederile legislației achizițiilor publice și reglementarilor tehnice în vigoare”. 

În consecință, ținând cont de importanța deosebită pe care o are Drumul Național DN7C Transfăgărășan pentru 
dezvoltarea turismului în județele Argeș și Sibiu, vă rog să-mi comunicați care este strategia actualizată a Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor cu privire la reabilitarea și modernizarea acestui obiectiv de infrastructură 
rutieră, ce etape au fost parcurse până în prezent și care sunt termenele prevăzute pentru realizarea lucrărilor. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Ioniță, director general al CNAIR 

 
Problemele apărute pe șantierul autostrăzii A3 

Stimată doamnă ministru, 
În spațiul public au apărut recent informații îngrijorătoare privind situația de pe șantierul autostrăzii A3, tronsonul dintre 

Chețani și Câmpia Turzii. Astfel, se relatează despre o situație conflictuală între contractorul general și subcontractori, precum 
și despre abandonarea lucrărilor, fapt ce ar avea un impact negativ asupra termenului de finalizare și dare în circulație al 
acestui tronson de autostradă, deosebit de important pentru fluxurile de mărfuri și călători din Transilvania. 

Vă rog să-mi comunicați dacă lucrările de pe acest tronson de autostradă sunt în grafic sau se înregistrează întârzieri, 
dacă CNAIR și-a onorat la timp obligațiile financiare față de constructor, precum și ce măsuri s-au luat pentru asigurarea unui 
flux de muncă corespunzător pe acest șantier.  Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Introducerea Cărții electronice de Identitate 
Stimate domnule ministru,  
Recent a fost adoptat un proiect de lege privind introducerea Cărții Electronice de Identitate. Măsura este salutară și 

îndelung așteptată, permițând debirocratizarea activității instituțiilor și accesul facil ace cetățenilor la serviciile oferite de stat. 
Recent, Comisia Europeană și-a anunțat programul de lucru pentru 2021, iar în cadrul secțiunii Europa Digitală se are în 

vedere prezentarea, în trimestrul 1 al anului viitor, al unui proiect legislativ privind adoptarea unui model de carte de identitate 
europeană electronică. Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă modelul românesc al Cărții electronice 
de Identitate este în concordanță cu modelul european, aflat în lucru, precum și care este data de la care autoritățile românești 
vor începe eliberarea acestui nou act de identitate. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
 

Activitatea Agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, 
atragere de investiții și promovare a exportului 

Stimate domnule ministru, 
În anul 2017 s-a înființat Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului 

(A.I.M.M.A.I.P.E.), instituție ce are câteva birouri regionale, dintre care unul la Târgu Mureș și unul la Brașov. 
Vă rog să-mi comunicați ce acțiuni au desfășurat birourile din Târgu Mureș și Brașov ale A.I.M.M.A.I.P.E. de la 

înființare și până în prezent, evidențiind, între acestea, acțiunile desfășurate în colaborare cu autoritățile administrației publice 
locale. Totodată, vă rog să-mi comunicați care este bugetul anual de venituri și cheltuieli al fiecăreia dintre aceste două agenții, 
care sunt sursele de finanțare și dacă ele au în structură și centre județene. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 

 
Lipsa vaccinului antigripal 

Stimate domnule ministru, 
Vaccinul antigripal lipsește cu desăvârșire din farmaciile românești, dar și din spitale, doar o parte a personalului 

medical fiind imunizat până acum împotriva gripei sezoniere. Deși un prim lot de vaccinuri a ajuns pe piață și în sistemul 
medical în luna septembrie, acesta a fost mult prea mic pentru a acoperi nevoile populației și ale profesioniștilor din sănătate. 

Vă rog să-mi comunicați câte doze de vaccin antigripal au fost importate până acum în România și când va fi disponibil 
acest vaccin pentru a realiza o acoperire vaccinală corespunzătoare în rândul populației, a categoriilor de bolnavi cu risc 
crescut, precum și în rândul personalului sanitar. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Florin Cîțu. ministrul Finanțelor Publice 

 
Obiectul întrebării: Măsuri pentru acoperirea necesarului de cheltuieli la nivelul sistemului de protecție a copilului și 

centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap 
 
Situația financiară a Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului la finele anului 2020 în unele județe 

nu permite suportarea cheltuielilor de funcționare, plata salariilor și a sporurilor prevăzute de lege, îndeosebi a celor induse de 
pandemia de COVID-19 (cheltuieli suplimentare cu măsurile de igienă și siguranță, stimulentele de risc, etc.). 

Autoritățile subliniază faptul că bugetul pe anul 2020, cel inițial și cele două rectificări ulterioare, acoperă doar o mică 
parte din necesar, de exemplu sumele defalcate din TVA pentru finanțarea chetluielilor descentralizate la nivelul județului 
Covasna au reprezentat doar 27% din cheltuielile efectiv de realizat de-a lungul întregului an. Oricâte eforturi întreprind 
consiliile județene, decalajul dintre necesar și resursele efectiv la dispoziția lor este imposibil de recuperat. 

Domnule ministru, 
În perioada de criză sanitară pe care o traversăm, este inacceptabil ca celor mai vulnerabile categorii de  persoane – 

copiii și persoanele cu handicap – să nu le fie asigurate cele necesare, iar personalul îngrijitor să nu își primească drepturile 
acordate prin lege.  

Ce măsuri va întreprinde Ministerul Finanțelor Publice pentru a veni în completarea sumelor de care au nevoie consiliile 
județene pentru a acoperi cheltuielile cu funcționarea și cu personalul sistemului de protecție a copilului și centrelor publice 
pentru persoane adulte cu handicap? 

Dacă veți apela la o nouă rectificare bugetară, când va fi efectuată și dacă va acoperi necesarul semnalat de autoritățile 
județene? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat, 
Szabó Ödön 

*** 
 
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 

 
Activitatea prestatorilor de servicii funerare 

  
 În cadrul audiențelor de la cabinetul parlamentar, mi-a fost sesizată o problemă legată de modalitatea în care se 

desfășoară activități de îmbălsămare în proximitatea unor reședințe din municipiul Mangalia care suferă în urma mirosurilor 
degajate de substanțele folosite de către o societate  comercială autorizată să desfășoare astfel de activități.  

Precizez faptul că serviciile funerare constau în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei 
decedate, pregătirea pentru înmormântare, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 
sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei și 
așezarea acesteia în nișa specială, predarea urnei. 

Activitatea acestor societăților comerciale care prestează servicii funerare este reglementată prin Legea nr. 102/2014, 
aceasta fiind detaliată în normele de punere în aplicare stabilite în H.G. nr. 741/2016.  

Problema a fost sesizată la nivelul comunității, și ca urmare, au fost deja transmise adrese către primăria municipiului 
Mangalia referitoare la conformitatea legală a depozitării substanțelor nefolosite și folosite, și modalitatea în care autorizația 
de funcționare a fost emisă. Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 102/2014 “Avizul consiliului local poate fi retras în cazul în 
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care se constată nerespectarea condițiilor inițiale care au stat la baza obținerii avizului consiliului local al unității 
administrativ-teritoriale.”. Cu toate acestea, condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 pentru eliberarea 
avizului de funcționare de către consiliul local nu țin de desfășurarea activității propriu zise, ci doar de îndeplinirea unor 
minime condiții pentru a desfășura servicii funerare. Astfel, nu contează dacă serviciile în sine sunt prestate cu respectarea 
legii sau nu, atâta vreme cât aceste condiții sunt respectate. 

Art. 9 alin. (1) din H.G. nr. 741/2016 
“a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea 

cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează 
de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, șoferi, persoane care 
execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare; 

b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puțin 3 angajați, astfel: 
(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică și practică în urma căruia a obținut 

dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa și 
semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3; 

(ii)  minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuții în efectuarea transportului decedatului; 
c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local și are constituit fondul 

de garantare; 
d) dovada deținerii spațiului corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizației 

sanitare de funcționare emise de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.” 
 Analizând textele legale incidente, consider că activitatea acestor societăți comerciale care efectuează operațiuni 

importante în cadrul oricărei comunități ar trebui să poată fi desfășurată doar dacă acestea pot dovedi că mențin condițiile 
pentru desfășurarea propriei activități, în acest sens, astfel de societăți ar trebui să facă anual dovada faptului că îndeplinesc 
criteriile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 102/2014. 

Având în vedere cele menționate anterior, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Având în vedere faptul că, conform Art. 23 alin. (1) “Prestarea serviciilor funerare se poate face  

numai în spații autorizate.” în ce modalitatea este verificată îndeplinirea cerințelor legii ulterior autorizării? 
2. Aveți în vedere modificarea normelor de punere în aplicare a Legii nr. 102/2014 prevăzute în  

H.G. 741/2016 pentru a îi obliga pe prestatorii de servicii funerare să dovedească anual respectarea condițiilor de la art. 8? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat, 
István-János Antal 

*** 
 

 
 


