AVIZE 2016
Nr.
crt.
1.
2.

Data dezbaterii
în Plen
Legea
12.01.2016

Titlul proiectului
Propunere legislativă privind
sindicatelor (b673/08.12.2015)

Tipul avizului/
Puncte de vedere
Nefavorabil cu
motivare

Propunere legislativă pentru modificarea
Legii 1/2010 a educației naționale
(b674/09.12.2015)
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul
2015 la contractele de servicii publice în
transportul feroviar de călători pentru
perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 74/2012, prin Hotărârea
Guvernului nr. 455/2014 şi prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.112/2014
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de
tratament balnear, pentru anul 2016, prin
sistemul organizat şi administrat de Casa
Naţională de Pensii Publice
Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru
modificarea și completarea Legii nr.
184/2001 privind organizarea și exercitarea
profesiei de arhitect

12.01.2016

Favorabil

12.01.2016

Nefavorabil cu
motivare

12.01.2016

Favorabil cu
propuneri de
modificare

26.01.2016

6.

Proiect de Ordonanță a Guvernului privind
modificarea și completarea Legii nr.
372/2005 privind performanța energetică a
clădirilor

26.01.2016

7.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

2.02.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală –
Favorabil;
*reprezentanții
p. patronale –
Favorabil cu
observații
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală –
Nefavorabil cu
motivare;
*reprezentanții
p. patronale –
Favorabil cu
propuneri de
modificare
Favorabil

3.

4.

5.

1

8.

Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 360/2002 privind
Statutul polițistului

9.02.2016

9.

Propunere legislativă pentru modificarea
alin. (2) al art.18 din Legea educației
naționale
nr.1/2011(actualizată)(plx.2/1.02.2016)

16.02.2016

10.

Propunere legislativă privind înființarea
Institutului Național de Pregătire pentru
Situații de Urgență din România - INSPUR
(plx.1/1.02.2016)

16.02.2016

11.

Propunere legislativă privind activitatea de
prevenție în sănătate (plx 4/1.02.2016)

16.02.2016

12.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea programelor de interes național în
domeniul protecției drepturilor copilului
pentru perioada 2016 – 2018

16.02.2016

13.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012
privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale și pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea
Nomenclatorului
serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru
de organizare și funcționare a serviciilor
sociale

16.02.2016

2

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil cu
propuneri de
modificare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea programului de interes național în
domeniul
protecției
și
promovării
drepturilor persoanelor cu dizabilități
“Înființarea de servicii sociale de tip centre
de zi și locuințe protejate în vederea
dezinstituționalizării
persoanelor
cu
dizabilități aflate în instituții de tip vechi și
pentru
prevenirea
instituționalizării
persoanelor cu dizabilități din comunitate”
Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea
prevederilor
unor
acte
normative din domeniul beneficiilor de
asistență socială, referitoare la constatarea
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

16.02.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil

16.02.2016

16.

Propunere legislativă privind instituirea
obligației elaborării, aprobării și aplicării
Strategiei de dezvoltare economică și
socială a României pe termen lung (b
707/22.12.2015)

16.02.2016

17.

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea Normelor metodologice pentru
determinarea
costului
standard
per
elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază
de la bugetul de stat, din sumele defalcate
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev/preșcolar pentru
toți preșcolarii și elevii din învățământul
general obligatoriu particular și confesional
acreditat, precum și pentru cei din
învățământul profesional și liceal acreditat,
particular și confesional
Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr. 360/2002 privind
Statutul polițistului

16.02.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil cu
observații
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF)*reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare

14.

15.

18.
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23.02.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil

19.

Propunere legislativă pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
93/2012 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Autorității de Supraveghere
Financiară (plx 21/15.02.2016)

23.02.2016

20.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Strategiei naționale “O societate
fără bariere pentru persoanele cu
dizabilități” pentru perioada 2015-2020 și a
Planului operațional privind implementarea
strategiei naționale “O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020

23.02.2016

21.

Proiect de Hatărâre a Guvernului privind
stabilirea contingentului pe tipuri de
lucrători nou admiși pe piața forței de
muncă în anul 2016

23.02.2016

22.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 și pentru
modificarea Procedurilor privind accesul la
măsurile pentru stimularea ocupării forței de
muncă, modalitățile de finanțare și
instrucțiunile de implementare a acestora,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
377/2002
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

23.02.2016

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii
nr. 134/2004 privind declararea ca oraș a
Comunei Căzănești, județul Ialomița
precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național
– Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
(plx. 25/17.02.2016)

23.02.2016

23.

24.
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23.02.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil

25.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Programului de acțiuni pe anul
2016 privind proiectarea și execuția
lucrărilor de intervenție pentru reducerea
riscului seismic la construcțiile cu destinația
de locuință multietajate, încadrate prin
raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol public

1.03.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil cu
observație

26.

Propunere legislativă privind aprobarea
Programului Național “Creșe pentru copiii
României” (b 39/09.02.2016)

1.03.2016

27.

Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea articolului 12 din Legea
farmaciei nr. 266/2008 (b 40/09.02.2016)

1.03.2016

28.

Propunere legislativă pentru completarea
Legii nr. 263/2010 privind sistemul public
de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
(b 41/10.02.2016)

1.03.2016

29.

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați

1.03.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil cu
propunere de
modificare

5

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea Hotărârii nr. 973/2012 privind
aprobarea procedurii de acordare a sumelor
din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, pentru
finanțarea unor cheltuieli de investiții și
reparații capitale pentru centrele de zi și
rezidențiale
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 41/1994 privind
organizarea și funcționarea Societății
Române de Radiodifuziune și Societății
Române de Televiziune (plx 38/22.02.2016)

1.03.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil

8.03.2016

32.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016 – 2017

8.03.2016

33.

Propunere legislativă pentru modificarea
Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.
43/29.02.2016)

8.03.2016

34.

Propunere legislativă pentru completarea
Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx.
44/29.02.2016)

8.03.2016

35.

Propunere legislativă privind învestirea
personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare și de control cu
exercițiul autorității publice pe timpul și în
legatură cu îndeplinirea atribuțiilor de
serviciu (plx. 46/29.02.2016)

8.03.2016

Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Nefavorabil cu
motivare
Puncte de vedere
(conf. art. 21 alin. (4)
din ROF) reprezentanții
p. sindicală și
reprezentanții
p. patronale –
Favorabil

30.

31.
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36.

Proiect de Lege privind Venitul Minim de
Incluziune

15.03.2016

37.

Propunere legislativă pentru modificarea
Legii nr. 263/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea creșelor (plx.
55/7.03.2016)
Propunere legislativă pentru completarea
art.12 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale (b 70/1.03.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății (b
71/2.03.2016)
Propunere legislativă privind protejarea și
sprijinirea familiilor afectate de emisiile de
pulberi, gaze și vapori provenite de la
fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza
municipiului Turda (b 82/3.03.2016)
Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului privind unele măsuri financiare
în vederea finalizării proiectelor finanțate
din fondurile Uniunii Europene aferente
perioadei de programare 2007-2013
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiţiilor cu impact
major în economie
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru
sprijinirea investițiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri
de muncă
Proiect de Ordonanţă de urgență pentru
modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea Contractului de activitate a
Companiei Naționale de Căi Ferate
”C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020
Propunere legislativă pentru completarea
art. 9 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991 (b 106/8.03.2016)

15.03.2016

Favorabil cu
propunere de
completare
Favorabil

22.03.2016

Favorabil

22.03.2016

Favorabil cu
propuneri de
modificare

22.03.2016

Nefavorabil cu
motivare

22.03.2016

Favorabil cu
observații

22.03.2016

Favorabil cu
propuneri de
modificare

22.03.2016

Favorabil

22.03.2016

Favorabil

22.03.2016

Favorabil cu
propunere de
modificare

29.03.2016

Nefavorabil cu
motivare

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.
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47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.

57.

Propunere legislativă pentru completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice pe anul 2015,
precum și alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice (b 110/8.03.2016)
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea contractelor de servicii publice
pentru perioada 2016 si pana la data de 02
decembrie 2019 in transportul feroviar
public de calatori
Propunere legislativă pentru completarea
art. 27 din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea și funcționarea Societății
Române de Radiodifuziune și Societății
Române de Televiziune, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea programelor de interes național în
domeniul egalității de șanse între femei și
bărbați
și violenței în familie pentru
perioada 2016-2018
Propunere legislativă privind asigurarea
calității în sistemul de sănătate (plx
99/29.03.2016)
Proiect de Lege a asistenței medicale
comunitare și a centrelor comunitare
integrate
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea Strategiei naționale pentru
sănătatea
mintală
a
copilului
și
adolescentului 2016 – 2020
Propunere legislativă privind Programul de
solidaritate socială în favoarea pensionarilor
cu venituri reduse (b 138/22.03.2016)

29.03.2016

Nefavorabil cu
motivare

29.03.2016

Favorabil cu
observații

29.03.2016

Nefavorabil cu
motivare

5.04.2016

Favorabil cu
propuneri de
modificare

5.04.2016

Nefavorabil cu
motivare

5.04.2016

Favorabil

12.04.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

12.04.2016

Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările și completările ulterioare (b
148/24.03.2016)
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
înființarea Unității pentru Finanțarea
Învățământului
Preuniversitar
și
completarea Hotărârii Guvernului nr.
44/2016 privind organizarea și funcționarea
Ministerului
Educației
Naționale
și
Cercetării Științifice
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea cifrelor de școlarizare pentru
învățământul preuniversitar de stat și pentru
învățământul superior de stat în anul școlar/
universitar 2016-2017

12.04.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil
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12.04.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil cu
observație

12.04.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

58.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.

68.

69.

Propunere legislativă pentru modificarea
Art. 352 din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările
ulterioare (plx. 127/6.04.2016)
Proiect de Lege privind securitatea
cibernetică a României
Propunere legislativă privind creșterea
salariilor medicilor din sistemul public din
România (b 158/30.03.2016)
Propunere legislativă privind modificarea și
completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie
2001 a administrației publice locale cu
modificările și completările ulterioare
precum și a Legii nr. 393 din 28 septembrie
2004 privind Statutul aleșilor locali cu
modificările și completările ulterioare (pl-x
140/11.04.2016)
Propunere legislativă pentru reglementare
numărului
de ore alocate
studiului
“Istorie” în învățământul preuniversitar (plx 137/11.04.2016)
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea Strategiei educației și formării
profesionale din România pentru perioada
2016-2020
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
privind economia socială
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea programului de interes național
“Creșterea calității vieții persoanelor
vârstnice din căminele pentru persoane
vârstnice”
Propunere legislativă pentru completarea
Legii nr. 263 privind sistemul unitar de
pensii publice (b169/05.04.2016)
Propunere legislativă pentru completarea
art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (b
173/05.04.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri (b
184/06.04.2016)
Propunere legislativă pentru completarea
art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice
(b192/07.04.2016)
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12.04.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

18.04.2016

Favorabil cu
observații
Favorabil cu
propunere de
modificare
Favorabil

18.04.2016
18.04.2016

18.04.2016

Nefavorabil cu
motivare

18.04.2016

Favorabil

18.04.2016

Favorabil

18.04.2016

Nefavorabil cu
motivare

26.04.2016

Favorabil

26.04.2016

Favorabil cu
propunere de
modificare

26.04.2016

Favorabil

26.04.2016

Nefavorabil cu
motivare

70.

71.
72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.

Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului pentru completarea anexei la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
36/2013 privind aplicarea în perioada 20132018 a unor măsuri de protecție socială
acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate în baza
planurilor de disponibilizare, precum și alte
măsuri
Propunere legislativă privind Statutul
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor (pl-x 176/18.04.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000,
privind publicitatea precum şi a Legii nr.
504/2002
a
audiovizualului
(pl-x
178/18.04.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011,
versiune actualizată, 02.10.2015, privind
educația națională (pl-x 182/20.04.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației (pl-x 183/20.04.2016)
Propunere legislativă privind statutul
personalului feroviar (b 205/13.04.2016)

26.04.2016

Favorabil

26.04.2016

Nefavorabil cu
motivare

26.04.2016

Favorabil cu
obsrevație

26.04.2016

Nefavorabil cu
motivare

26.04.2016

Nefavorabil cu
motivare

26.04.2016

Propunere legislativă pentru completarea
art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind
asistența socială a persoanelor vârstnice (b
214/18.04.2016)
Propunere legislativă privind statutul
personalului feroviar (b 222/19.04.2016)

10.05.2016

Favorabil cu
propunere de
modificare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (b
229/19.04.2016)
Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului pentru modificarea articolului 2
din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate

10.05.2016
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10.05.2016

10.05.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil cu
observații
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil cu
propunere de
modificare

80.

81.
82.
83.

84.

85.
86.
87.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 273/2004 privind
procedura adopţiei, pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr.
233/2012 privind serviciile şi activităţile ce
pot fi desfăşurate de către organismele
private române în cadrul procedurii adopţiei
interne, precum şi metodologia de
autorizare a acestora, şi pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu
privire la autorizarea organizaţiilor private
străine de a desfăşura activităţi în domeniul
adopţiei internaţionale
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat (b 241/26.04.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 292/2011 a asistenței
sociale (b 244/27.04.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 68
din 28 august 2003 privind serviciile sociale
(b 245/27.04.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, precum și
completarea art. 41 din Legea nr. 292/2011
a asistenței sociale (b 247/27.04.2016)
Proiect de Lege privind detașarea
salariaților în cadrul prestării de servicii
transnaționale
Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală
Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr. 360/2002 privind
Statutul polițistului

10.05.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil/

17.05.2016

Nefavorabil cu
motivare

17.05.2016

Favorabil

17.05.2016

Nefavorabil cu
motivare

17.05.2016

Nefavorabil cu
motivare

24.05.2016

Favorabil

31.05.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil cu
propuneri de
modificare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil cu
observații
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil cu
propunere de
modificare

7.06.2016

88.

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Inspecției Muncii

7.06.2016

89.

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
îmbunătățirea exercitării pe teritoriul
României a drepturilor conferite în
contextul liberei circulații a lucrătorilor în
cadrul Uniunii Europene

7.06.2016
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90.

91.

92.
93.

94.
95.

96.

97.

98.

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
repartizarea pe județe a sumelor aprobate
prin lege pentru finanțarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor
cu
cerințe
educaționale
speciale
integrați
în
învățământul de masă, precum și
metodologia de alocare a acestor sume
unităților de învățământ de masă, pentru
anul 2016
Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului
pentru
modificare
și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene,
precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și
pentru modificarea și completarea unor acte
normative

7.06.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

7.06.2016

Proiect de Lege pentru completarea art. 5
alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind
taxele extrajudiciare de timbru
Proiect de Ordonanţă de urgenţă a
Guvernului
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii
Române de Televiziune
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
stimularea performanței școlare înalte din
învățământul preuniversitar
Proiect de Lege privind integrarea
sistemului feroviar din România în spațiul
feroviar unic european

14.06.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
* reprezentanții p.
patronale – Favorabil
cu propuneri de
modificare și
observații;
* 6 reprezentanți p.
sindicală - Favorabil cu
propuneri de
modificare și
observații;
* 6 reprezentanți p.
sindicală - Nefavorabil
cu motivare
Favorabil

14.06.2016

Favorabil

14.06.2016

Favorabil

14.06.2016

Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene,
precum și unele măsuri fiscal-bugetare (b
260/9.05.2016)
Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie
2003
–
CODUL
MUNCII
(b
264/10.05.2016)
Propunere legislativă pentru completarea
art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat (b 267/12.05.2016)

21.06.2016

Favorabil cu
propuneri de
modificare și
observații
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

12

21.06.2016

21.06.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

99.

Propunere legislativă privind aprobarea
Programului ,,Case sociale în mediul rural”
(b 278/13.05.2016)

21.06.2016

100. Propunere legislativă pentru modificarea
poziției nr. 38 a anexei nr. 2 din Legea nr.
263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, modificată și
completată (b 284/17.05.2016)
101. Propunere legislativă pentru completarea
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice (b 295/25.05.2016)

21.06.2016

102. Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.195/2002 privind circulația
pe drumurile publice (b 296/25.05.2016)
103. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului pentru completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal și
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
104. Propunere legislativă privind acordarea
tichetelor de sănătate (b 310/24.05.2016)
105. Propunere legislativă privind înființarea la
nivelul administrației publice locale din
comune,
orașe
și
municipii
a
compartimentului de pensii și alte drepturi
de asigurări sociale (b 315/9.06.2016)
106. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul și indemnizația
lunară pentru creșterea copiilor, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
107. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului pentru modificarea Legii nr.
277/2010 privind alocația pentru susținerea
familiei, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
108. Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice, aferente anului 2015
109. Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a
contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2015

21.06.2016
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21.06.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

21.06.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

28.06.2016
28.06.2016

Nefavorabil cu
motivare
Favorabil

28.06.2016

Favorabil

28.06.2016

Favorabil

28.06.2016

Favorabil

28.06.2016

Favorabil

110. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea bilanţului general al Trezoreriei
Statului şi a contului de execuţie a bugetului
Trezoreriei Statului pe anul 2015
111. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului privind reglementarea unor
măsuri necesare rezolvării problemelor de
mediu care fac obiectul acțiunilor în
constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat
membru al Uniunii Europene
112. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului privind unele măsuri necesare
pentru implementarea proiectelor de
importanță națională în domeniul gazelor
naturale
113. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul,
precum și a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea
executării
lucrărilor
de
construcții
114. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului
privind
modificarea
și
completarea Legii cadastrului și publicității
imobiliare nr. 7/1996
115. Propunere legislativă pentru completarea
art. 24 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul
și indemnizația lunară pentru creșterea
copiilor (b 329/15.06.2016)
116. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului
privind
modificarea
și
completarea unor acte normative în
domeniul culturii
117. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului
pentru
modificarea
și
completarea Legii energiei electrice și a
gazelor naturale nr. 123/2012
118. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
stabilirea nivelului stocurilor minime şi
aprobarea modului de transpunere a
obligaţiilor de constituire şi menţinere a
stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau
produse petroliere pe operatori economici în
anul 2016
119. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea amplasamentului şi declanşarea
procedurilor de exproprierea tuturor
imobilelor proprietate privată situate în
coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate
publică
"Amenajarea
Hidroenergetică Răstoliţa"
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28.06.2016

Favorabil

28.06.2016

Favorabil

28.06.2016

Favorabil

28.06.2016

Nefavorabil cu
motivare

28.06.2016

Favorabil

28.06.2016

Favorabil

5.07.2016

Nefavorabil cu
motivare

5.07.2016

Favorabil

5.07.2016

Favorabil

5.07.2016

Favorabil

120. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
abrogarea
Hotărârii
Guvernului
nr.
1043/2004
pentru
aprobarea
Regulamentului privind accesul la Sistemul
naţional de transport al gazelor naturale, a
Regulamentului privind accesul la sistemele
de distribuţie a gazelor naturale și a
Regulamentului
privind
accesul
la
conductele de alimentare din amonte
121. Proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului privind siguranța operațiunilor
petroliere offshore
122. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1096/2013 pentru aprobarea mecanismului
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră producătorilor de energie electrică,
pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii
123. Propunere legislativă pentru învestirea
personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare și de control cu
exercițiul autorității publice pe timpul și în
legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de
serviciu (pl-x 299/28.06.2016)
124. Propunere legislativă pentru completarea
art. 284 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale (pl-x 300/28.06.2016)
125. Propunere legislativă pentru modificarea
art. 262 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale(pl-x 301/28.06.2016)
126. Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii dialogului social nr.
62/2011 (b 343/23.06.2016)
127. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815
din 30 septembrie 2015, privind organizarea
și funcționarea Departamentului pentru
Privatizare și Administrarea Participațiilor
Statului
128. Propunere legislativă privind modificarea și
completarea Legii nr. 248/2013 privind
organizarea și funcționarea Consiliului
Economic și Social (b 344/23.06.2016)
129. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
479/2003
15

5.07.2016

Favorabil

5.07.2016

Favorabil

5.07.2016

Favorabil

5.07.2016

Favorabil cu
propuneri de
modificare

5.07.2016

Favorabil cu
propunere de
modificare
Favorabil cu
propunere de
modificare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

5.07.2016
12.07.2016

12.07.2016

19.07.2016

26.07.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

130. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru
modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul străinilor

26.07.2016

131. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea unor acte
normative

26.07.2016

132. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea sumei din bugetul asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca
pentru plata venitului lunar de completare
pentru persoanele disponibilizate de la
Societatea Complexul Energetic Oltenia –
S.A.
133. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea unei sume din bugetul
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se
va aloca pentru plata venitului lunar de
completare
pentru
persoanele
disponibilizate de la Societatea Naţională de
Închideri Mine Valea Jiului S.A.
134. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea unei sume din bugetul
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se
va aloca pentru plata venitului lunar de
completare
pentru
persoanele
disponibilizate de la Societatea Complexul
Energetic Hunedoara S.A.
135. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea sumei din bugetul asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca
pentru plata venitului lunar de completare
pentru persoanele disponibilizate de la
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
Drobeta - Turnu Severin

26.07.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

26.07.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

26.07.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

26.07.2016

Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil
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Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil cu
propunere de
modificare
Şedinţă fără cvorum –
puncte de vedere:
Favorabil

