
ANEXA   
La Proiectul ordinii de zi săptămânale 
                         13.02.2019      

 

L   I   S   T   A 

INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  PENTRU CARE TERMENELE DE 
DEPUNERE A RAPOARTELOR COMISIILOR SUNT DEPĂŞITE 

 

I. PROIECTELE DE LEGI ŞI PROPUNERILE LEGISLATIVE 
PENTRU CARE TERMENELE  DE DEPUNERE A 
RAPOARTELOR COMISIILOR  SUNT  DEPĂŞITE  ŞI CA 
URMARE  POT FI ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI, 
POTRIVIT ART.38 LIT.C) ŞI ART.86 ALIN.(2) DIN  
REGULAMENTUL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

1.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
justiției (Pl-x 637/2018) – lege organică 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 26.11.2018; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 21.02.2019               
(BP și CLGP- 04.02.2019), potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

2.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 
(Pl-x 707/2018) – lege organică 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -7.02.2019 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 17.12.2018; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 5.03.2019, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

3.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (Pl-x 712/2018) – lege organică 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru tehnologia informației 
Termenul de depunere a raportului   -7.02.2019 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 17.12.2018; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 5.03.2019, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

4.  Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  (PL-x 502/2005) –  
lege organică - Respins de Senat  - 24.10.2005 
Raport -  Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) – distribuit – 26.06.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen – 25.09.2012 (Plen  18.09.2012) 
Prioritate legislativă 
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5.  Proiectul de Lege privind vaccinarea persoanelor în România (PL-x 399/2017) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 23.10.2017 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 14.11.2017 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
 

6.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene (PL-x 537/2017) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

7.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare (PL-x 670/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 
21.11.2011 
Comisia  pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului  – 20.12.2011 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 
 

8.  Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative                        
(PL-x 122/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –25.02.2015 
Raport- Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.03.2015 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  (PL-x 409/2015) – lege 
organică –Adoptat  de Senat –11.05.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 3.06.2015 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

10.  Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți (PL-x 781/2015) – lege ordinară- 
Adoptat  de Senat –2.11.2015 
Comisia  pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 12.11.2015 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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11.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea 
art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore                             
(PL-x 380/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 17.10.2017 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 9.11.2017 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
 

12.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români                                         
(PL-x 575/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 6.12.2017 
Raport – Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit – 14.12.2017  
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
Retrimis  la comisie -(Plen-19.12.2017) 
 

13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere  a  crescătorilor de taurine din 
rasele Bălțata Românească,  Brună şi Sura de Stepă (PL-x 78/2018)– lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 28.02.2018 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
 

14.  Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în 
sectorul de creştere a bubalinelor (PL-x 133/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
14.03.2018 
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -12.04.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

15.  Proiectul 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 acte normative, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26 martie 2018 
(PL-x 163/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 
 
 

16.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 243/2018)– lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 18.04.2018 
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -17.05.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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17.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică 
situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes naţional (PL-x 190/2014) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –7.04.2014 
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 3.05.2018  
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
Retrimis la comisie – termen –  2.10.2018  (Plen – 12.09.2018) 
 
 

18.  Proiectul de Lege privind societățile mutuale de asigurare (PL-x 503/2018) – lege organică 
– Adoptat  de Senat -3.10.2018 
Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   -23.10.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

19.  Proiectul de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor (PL-x 654/2018) – lege 
organică – Adoptat  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   -15.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

20.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere (PL-x 621/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –19.10.2010 
Raport - Comisia  pentru industrii şi Comisia  pentru  transporturi (Adoptare) – distribuit – 
29.03.2012 şi Raport suplimentar (Adoptare) – distribuit – 30.10.2012 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
Retrimis la comisie - termen - 12.04.2013 –Plen  (12.03.2013) 
 

21.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale (PL-x 551/2018) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -15.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -7.11.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

22.  Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate 
(PL-x 574/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -16.10.2018 
Comisia pentru mediu și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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23.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 
privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv  (PL-x 673/2018) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

24.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea 
centrelor comunitare românești în străinătate   (PL-x 264/2017) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat - 26.06.2017 
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru comunitățile de români 
din afara granițelor țării (Adoptare) – distribuit - 15.11.2017 și Raport suplimentar 
(Adoptare) – distribuit -19.04.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
Retrimis la comisie – termen –  3.12.2018  (Plen –12.11.2018) 
 

25.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României                  
(PL-x 574/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 6.12.2017 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit - 31.05.2018 și 
Raport suplimentar (menține raportul inițial – Adoptare) – distribuit – 19.09.2018 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
Retrimis la comisie – termen –  10.12.2018  (Plen –19.11.2018) 
 

26.  Proiectul 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 Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri    de reorganizare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
(PL-x 736/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -28.11.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

27.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 
privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept 
de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European (PL-x 743/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
5.12.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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28.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2008 
pentru  modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor                    
(PL-x 100/2009) – lege ordinară – Adoptat de Senat – 11.02.2009 
Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 12.03.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

29.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă   a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România                  
(PL-x 445/2010) – lege organică – Adoptat  de Senat –2.09.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -
11.03.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (19.03.2013) 
 

30.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2016 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 506/2016) – lege organică – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

31.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori (PL-x 511/2016) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -1.11.2016 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

32.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PL-x 23/2017) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.02.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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33.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2016 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor 
persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (PL-x 24/2017) – lege organică – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget  și Comisia 
juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.02.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

34.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PL-x 718/2007) – lege organică – Adoptat de Senat – 
22.10.2007 

Comisia pentru industrii, Comisia  juridică şi Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului  –  27.11.2007 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

35.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.146/2008 
pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PL-x 118/2009) – lege organică – Adoptat de Senat – 
16.02.2009 
Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 17.03.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

36.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter 
politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 
– 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (PL-x  634/2010) – lege organică– Adoptat de Senat în condiţiile articolului 
115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 22.11.2010 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 
 

37.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2011 
pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul 
de transport maritim (PL-x 770/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat -6.12.2011 
Comisia  pentru  transporturi  
Termenul de depunere a raportului  – 7.02.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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38.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 
privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 593/2010) 
– lege ordinară  – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Raport comun  - Comisia juridică şi Comisia revoluţionari decembrie 1989 (Adoptare) – 
distribuit – 30.10.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie de la vot final - termen - 5.03.2013 –Plen  (19.02.2013) 
 

39.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, precum şi pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator  
(PL-x 37/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 12.02.2013 
Raport - Comisia  juridică (Adoptare) – distribuit 21.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 3.07.2013 ( Plen 26.06.2013) 
 

40.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor (PL-x 69/2014) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –18.02.2014 
Comisia pentru muncă şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –4.03.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

41.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2014 privind 
operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea  Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri 
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru  Parlamentul European din anul 
2014 (PL-x 183/2014) – lege organică –Adoptat  de Senat –7.04.2014 
Raport - Comisia  juridică (Adoptare) – distribuit - 7.05.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 3.06.2014 (Plen - 27.05.2014) 
Retrimis la Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
propunerilor legislative  privind legile electorale- BP-2.02.2015 
 

42.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 423/2014) – 
lege organică - Respinsă  de Senat – 9.09.2014 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului    –2.10.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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43.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2014 
privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României  (PL-x 577/2014) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 
115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului    –30.12.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

44.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (PL-x 186/2014) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia  pentru muncă (Adoptare) – distribuit – 19.06.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen -25.02.2015 (Plen - 18.02.2015) 
 
 

45.  Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor şi 
evaluatorilor tehnici auto din România (Pl-x 85/2015) – lege ordinară- Respinsă  de Senat 
– 24.02.2015 
Comisia pentru transporturi şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 11.03.2015 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

46.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele 
care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de 
la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 239/2015) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat –11.03.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.03.2015 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

47.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 82/2016) – lege organică – Adoptat  de Senat 
–14.03.2016 
Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 7.04.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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48.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2016 pentru 
suspendarea art.96 alin.(1) lit.f) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal              
(PL-x 141/2016) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul 
(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.04.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

49.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind 
unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal (PL-x 250/2016) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 7.06.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 

50.  Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind   Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art.31 
alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 414/2016) – lege 
organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 20.10.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

51.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2016 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii   (PL-x 454/2016) – 
lege ordinară – Adoptat  de Senat -10.10.2016 
Comisia  pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 27.10.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

52.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012                         
(PL-x 480/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -17.10.2016 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 10.11.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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53.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PL-x 482/2016) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -17.10.2016 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 10.11.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

54.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
(PL-x 500/2016) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul 
(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

55.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2016 
pentru modificarea regimului juridic al unui imobil (PL-x 501/2016) – lege organică – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

56.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale  (PL-x 509/2016) – lege 
ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

57.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2008 privind acordarea 
de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională  (PL-x 25/2017) – lege 
ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 16.02.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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58.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2016 
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară (PL-x 114/2017) – lege organică – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 2.03.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

59.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.83/2016 
privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de 
transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 128/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
8.02.2017 
Comisia pentru transporturi și Comisia  pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 9.03.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

60.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 pentru 
modificarea conţinutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor 
din sectorul gazelor naturale (PL-x 199/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
8.05.2017 
Comisia pentru industrii  și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -30.05.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

61.  Proiectul de Lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de 
libertate (PL-x 219/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 20.06.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

62.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală (PL-x 288/2017) – lege organică- Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 10.10.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

63.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 366/2017) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 16.10.2017 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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64.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanță (PL-x 368/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 16.10.2017 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
 

65.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (PL-x 389/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 23.10.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 16.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
 

66.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.51/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 390/2017) – lege organică – Adoptat  
de Senat - 23.10.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 16.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
 

67.  Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164  a Consiliului din 12 
iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care 
au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 19 iulie 2016 (PL-x 289/2017) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 19.10.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen –17.11.2017 –Plen  (30.10.2017) 
 
 

68.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 29/2017/6.11.2017) – lege ordinară – 
Reexaminată de Senat -30.10.2017 
Comisia pentru sănătate și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

69.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PL-x 422/2017) – lege 
organică – Adoptat  de Senat - 30.10.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 23.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
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70.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale (Pl-x 431/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 31.10.2017 
Comisia pentru administrație publică  și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 
 

71.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal   (PL-x 542/2017) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 4.12.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

72.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului 
(PL-x 489/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

73.  Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în 
domeniul privat al statului şi în proprietatea asociaţiilor angajaţilor din centrele de 
perfecţionare profesională agricolă (Pl-x 492/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 
20.11.2017 
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 
 

74.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii (PL-x 506/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

75.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru (PL-x 394/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –
21.10.2013 
Raport  –Comisia juridică (Adoptare) -  distribuit -  29.11.2016 și Raport suplimentar 
(Adoptare) -  distribuit -  20.12.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 23.02.2018 (Plen - 06.02.2018) 
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76.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi 
pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2014) – lege organică –Adoptat  de 
Senat –2.09.2014 
Raport comun - Comisia  juridică şi Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – 
distribuit - 12.02.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 13.03.2018 (Plen - 21.02.2018) 
 

77.  Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a 
României - S.A. (PL-x 57/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 21.02.2018 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -15.03.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională   

78.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 98/2018)– lege ordinară 
– Adoptat  de Senat - 7.03.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
  

79.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2017 
privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului” şi pentru stabilirea unor măsuri care 
să asigure funcţionarea acestuia (PL-x 127/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
14.03.2018 
Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -05.04.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

80.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative  (PL-x 482/2017/2018)   – lege organică 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -26.03.2018 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată 
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81.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat 
(PL-x 137/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 19.03.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -17.04.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

82.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2018 pentru 
completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007                             
(PL-x 141/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 20.03.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -17.04.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

83.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 216/2018)– lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 11.04.2018 
Comisia pentru apărare  și Comisia pentru politică externă 
Termenul de depunere a raportului   -24.04.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

84.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x 232/2018)– lege ordinară – Adoptat  
de Senat - 16.04.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -10.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

85.  Reexaminarea Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi 
Ferenc, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.118 din 19 martie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 27 aprilie 2018    (Pl-x 464/2017/2018)   
– lege organică  
Comisia pentru învățământ și Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   -16.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Prima Cameră sesizată 
 

86.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România (PL-x 301/2018) – 
lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia juridică și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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87.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind 
transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române 
de Televiziune în domeniul public al municipiului București  (PL-x 302/2018) – lege 
organică – Adoptat  de Senat - 7.05.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

88.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2018 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PL-x 360/2018) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -4.06.2018 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -19.06.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

89.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind 
parteneriatul public-privat (PL-x 389/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
18.06.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -26.06.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

90.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2018 privind 
transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea 
Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu 
Hurmuzachi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General 
pentru Imigrări (PL-x 378/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -13.06.2018 
Comisia pentru politică externă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -26.06.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

91.  Reexaminarea Legii pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.62 din 13 februarie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 2 mai 2018 (PL-x 226/2017/2018)   – 
lege ordinară – Reexaminată de Senat -27.06.2018 
Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

92.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor 
publice (PL-x 419/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -27.06.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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93.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate           
(PL-x 420/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -3.07.2018 
Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

94.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu                      
(PL-x 310/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 25.09.2017 
Raport  – Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit - 28.11.2017 și Raport 
înlocuitor(Adoptare) – distribuit – 7.06.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  27.09.2018  (Plen – 27.06.2018) 
 

95.  Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.55/2016 
privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.579 din 9 iulie 2018 (PL-x 26/2017/2018) – lege organică – Reexaminată de Senat - 
8.10.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -25.10.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

96.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului              
(PL-x 515/2018) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul 
(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

97.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă                        
(PL-x 518/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -8.10.2018 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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98.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman (PL-x 546/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
15.10.2018 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   -1.11.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

99.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2018 pentru 
modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie                      
(PL-x 547/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -15.10.2018 
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -1.11.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

100.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (PL-x 550/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -15.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -1.11.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

101.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2018 pentru 
stabilirea unor măsuri privind imobilul  „Sala Palatului” şi pentru modificarea unor acte 
normative (PL-x 536/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -10.10.2018 
Comisia pentru administrație publică  și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -1.11.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

102.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea 
Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune 
și Societății Române de Televiziune (Pl-x 38/2016/2017) – lege organică  
Raport – Comisia pentru cultură (Adoptarea Legii în forma trimisă la promulgare) – 
distribuit - 25.06.2018 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată 
Retrimis la comisie – termen –  6.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 
 

103.  Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor 
politice europene (PL-x 615/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -22.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -8.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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104.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2018 pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 559/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 
-16.10.2018 
Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia jurică 
Termenul de depunere a raportului   -8.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

105.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2018 pentru 
completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import 
a României EXIMBANK-S.A. (PL-x 564/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
16.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -8.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

106.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de 
servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor 
acte normative (PL-x 667/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -20.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

107.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind 
aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 638/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
24.10.2018 
Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -20.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

108.  Reexaminarea Legii manualului şcolar, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.537 
din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 6 august 
2018  (PL-x 86/2018/3.09.2018)   – lege organică  
Comisia pentru învățământ și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -27.11.2018 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată 
 

109.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PL-x 710/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -14.11.2018 
Comisia pentru buget   
Termenul de depunere a raportului   -5.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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110.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte 
normative (PL-x 721/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -21.11.2018 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

111.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2018 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene (PL-x 722/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -21.11.2018 
Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

112.  Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea art.5 
alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (PL-x 723/2018) 
– lege organică – Adoptat  de Senat -21.11.2018 
Comisia pentruadministrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

113.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor (PL-x 734/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -28.11.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

114.  Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.633 din 12 octombrie 2018, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020  din 29 noiembrie 2018 (PL-x 
373/2018/12.12.2018) – lege organică – Reexaminată de Senat - 10.12.2018 
Raport - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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115.  Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 
nr.144/20017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.682 din 06.11.2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1050 din 11.12.2018   (Pl-x 597/2017/2018) – lege organică  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -5.02.2019 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată 
 

116.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru 
completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii                    
(PL-x 752/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -12.12.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.02.2019 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

117.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2018 privind 
modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul 
Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor 
Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999                              
(PL-x 753/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -12.12.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -12.02.2019 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

118.  Proiectul Legii  meşteşugurilor (PL-x 150/2007) – lege ordinară – Adoptat de Senat  
14.03.2007 

 Comisia pentru industrii 
 Termenul de depunere a raportului  – 12.04.2007, prelungit până la 10.06.2007 (B.P.    
24.03.2007) 
 Cameră decizională  

 
 
 

119.  Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii (PL-x 609/2007) – lege organică 
– Adoptat  de Senat – 18.09.2007 

 Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și 
actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale 
Termenul de depunere a raportului –  23.10.2007 
Cameră decizională 
 

120.  Propunerea legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public 
nr. 230/2006 (Pl-x 390/2008  ) - lege ordinară - Respinsă de Senat – 12.05.2008 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului –  16.09.2008 
Cameră decizională 
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121.  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea altor legi ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.54/2009                             
(Pl-x 824/2006/16.03.2009) – lege organică – Reexaminată şi adoptată de Senat – 
9.03.2009  
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului – 31.03.2009 
Cameră decizională 
 

122.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii  privind statutul controlorului 
civil de trafic aerian din România (PL-x 844/2007/2009) – lege organică - Reexaminată şi 
respinsă  de Senat –23.03.2009  
Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului  – 14.04.2009 
Cameră decizională  
 

123.  Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, 
zona „Parcul Tineretului” (PL-x 686/2009) – lege organică -  Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 4.02.2010 
Cameră decizională 
 

124.  Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România               
(Pl-x 654/2009) – lege organică – Respinsă  de Senat -  8.12.2009 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 4.02.2010 
Cameră decizională 
 
 

125.  Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice (PL-x 105/2010) – lege organică – 
Adoptat  de Senat - 23.03.2010  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 22.04.2010 
Cameră decizională 
 

126.  Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice (Pl-x 288/2010) – lege 
organică –  Respinsă de Senat –  26.04.2010 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 27.05.2010 
Cameră decizională 
 

127.  Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali                         
(PL-x 571/2010) – lege organică–  Adoptat de Senat –  11.10.2010 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 9.11.2010 (Plen  26.10.2010) 
Retrimis la Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
propunerilor legislative  privind legile electorale- BP-2.02.2015 
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128.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (Pl-x 647/2010) – lege ordinară – Respinsă  de 
Senat – 25.10.2010 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 24.11.2010 

Cameră decizională 
 

129.  Proiectul de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă 
drepturile omului şi demnitatea umană (PL-x 695/2010) – lege organică – Adoptat  de 
Senat –16.11.2010 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului – 21.12.2010 
Cameră decizională 
 

130.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.182   din 25 octombrie 
2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 698/2010) – lege 
organică – Respinsă  de Senat – 16.11.2010 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului – 21.12.2010 
Cameră decizională 
 

131.  Proiectul Legii timbrului cultural (PL-x 453/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 
20.06.2011 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 8.09.2011 
Cameră decizională 
 

132.  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privnd 
transporturile rutiere (PL-x 656/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 14.11.2011 
Comisia pentru industrii şi Comisia  pentru  transporturi 
Termenul de depunere a raportului  – 8.12.2011 
Cameră decizională 
 

133.  Proiectul de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în România (PL-x 739/2011) 
– lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 28.12.2011 
Cameră decizională 
 

134.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006 (PL-x 775/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat -6.12.2011 

Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 9.02.2012 
Cameră decizională 

135.  Propunerea legislativă  privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanţei nr.189 din 2000             
(Pl-x 230/2012) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 21.05.2012 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 20.06.2012 
Cameră decizională 
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136.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe (PL-x 395/2012) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 18.10.2012 
Cameră decizională 
 

137.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor 
măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul 
energiei electrice şi al gazului natural (PL-x 74/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 
26.02.2013 
Comisia  pentru buget şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –26.03.2013 
Cameră decizională 
 

138.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PL-x 180/2012) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) – distribuit – 27.09.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (5.03.2013) 
 

139.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989 (Pl-x 795/2010) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 24.11.2010 
Raport comun -  Comisia parlamentară a revoluţionarilor  din decembrie 1989 şi Comisia 
juridică  (Respingere) – distribuit 13.12.2012 
Cameră decizională 
Retrimisa la comisie - termen - 29.04.2013 –Plen  (15.04.2013) 
 

140.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri 
şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut  de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004  (PL-x 52/2010) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat –  24.02.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia parlamentară a Revoluţionarilor  din 
Decembrie 1989 (Respingere) – distribuit 13.12.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 15.05.2013 –Plen  (15.04.2013) 
 
 

141.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial (PL-x 631/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 
9.11.2011 
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 22.04.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 4.06.2013 –Plen  (14.05.2013) 
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142.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997                                       
(Pl-x 296/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 10.09.2013 
Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului    –8.10.2013 
Cameră decizională 
 

143.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004           
(Pl-x 330/2012) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 17.09.2012 
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 25.09.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 
 

144.  Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical (PL-x 462/2013) – lege 
organică –Adoptat  de Senat –6.11.2013 
Comisia juridică şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 
 

145.  Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby (Pl-x 581/2010) – lege 
ordinară – Respinsă  de Senat – 11.10.2010 
Raport - Comisia juridică(Adoptare)- distribuit- 10.12.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- Termen-1.02.2014 (Plen- 10.12.2013) 
 

146.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003, privind 
interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (Pl-x 594/2013) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 10.12.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –17.02.2014 
Cameră decizională 
 

147.  Propunerea legislativă privind falimentul persoanelor fizice (Pl-x 684/2013) – lege 
organică - Respinsă  de Senat – 17.12.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –27.02.2014 
Cameră decizională 
 

148.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Pl-x 330/2013) – lege ordinară 
- Respinsă  de Senat – 24.09.2013 
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare)- distribuit - 11.12.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen 25.02.2014 (Plen - 11.02.2014) 
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149.  Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.3 din 15.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.71 din 29.01.2014 (Pl-x 680/2011/2014) - lege organică– 
Reexaminată  de Senat -18.03.2014 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului    –1.04.2014 
Cameră decizională 
  

150.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin (1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind 
transportul public local (Pl-x 195/2014) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 1.04.2014 
Comisia  pentru industrii şi Comisia  pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului    –8.05.2014 
Cameră decizională 
 

151.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.82¹ din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei  (Pl-x 433/2009/2010)- lege organică – Admisă de Senat cererea  formulată de 
Preşedintele României  - 4.10.2010 
Raport - Comisia juridică (Admiterea cererii de reexaminare şi respingerea legii) – 
distribuit – 12.10.2012  şi Raport înlocuitor( Admiterea cererii de reexaminare şi 
respingerea legii) – distribuit – 29.11.2012 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie Termen- 1.07.2014(Plen 17.06.2014) 
 

152.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 391/2014) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –11.09.2014 
Cameră decizională 
 

153.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260 din  4 noiembrie 
2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor (Pl-x 383/2014) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 24.06.2014 
Comisia  pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului    –25.09.2014 
Cameră decizională 
 

154.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii (PL-x 425/2014) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –9.09.2014 
Comisia  pentru buget şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –2.10.2014 
Cameră decizională 
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155.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice 
cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW  (PL-x 479/2014) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –1.10.2014 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –28.10.2014 
Cameră decizională 
 

156.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 487/2014) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –28.10.2014 
Cameră decizională 
 

157.  Proiectul de Lege de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (PL-x 513/2014) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului    –18.12.2014 
Cameră decizională 
 

158.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 
2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. 
art.39 din Legea nr.51/1995 privind profesia de avocat (Pl-x 516/2014) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 24.11.2014 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului    –18.12.2014 
Cameră decizională 
 
 

159.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (Pl-x 527/2014) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 25.11.2014 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului    –18.12.2014 
Cameră decizională 
 

160.  Proiectul de Lege privind instituirea timbrului cultural (PL-x 583/2014) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  -  10.02.2015 
Cameră decizională 
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161.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (Pl-x 53/2015) – lege ordinară- Respinsă  de Senat – 12.02.2015 
Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 5.03.2015 
Cameră decizională 
 

162.  Propunerea legislativă „Legea meşteşugarilor artizani” (Pl-x 110/2015) – lege ordinară- 
Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Comisia pentru industrii şi Comisia  pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 11.03.2015 
Cameră decizională 
 

163.  Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea 
datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi 
de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 142/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.03.2015 
Cameră decizională 
 

164.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul 
de Procedură Penală (Pl-x 150/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.03.2015 
Cameră decizională 
 

165.  Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse privative de libertate  (Pl-x 158/2015) 
– lege organică- Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.03.2015 
Cameră decizională 

166.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PL-x 272/2015) – 
lege ordinară –Adoptat  de Senat –18.03.2015 
Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2015 
Cameră decizională 
 

167.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004               
(PL-x 282/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –18.03.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2015 
Cameră decizională 
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168.  Propunerea legislativă pentru interpretarea art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria 
funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui 
României (Pl-x 289/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 18.03.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2015 
Cameră decizională 
 

169.  Proiectul de Lege privind jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor al Preşedintelui 
României, al Primului-ministru, al miniştrilor şi al celorlalţi membri ai Guvernului                 
(PL-x 372/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

170.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 373/2015) – 
lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

171.  Proiectul de Lege privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii şi 
combaterii fraudei electorale (PL-x 374/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

172.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 375/2015) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
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173.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României (PL-x 376/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

174.  Proiectul de Lege de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x 379/2015) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

175.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003           
(PL-x 380/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

176.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (PL-x 383/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

177.  Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale (Pl-x 361/2015) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat – 15.04.2015 
Comisia  pentru cultură şi Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

178.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea 
partidelor politice, republicată (Pl-x 389/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
28.04.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 14.05.2015 
Cameră decizională 
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179.  Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003            
(Pl-x 387/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat 28.04.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 14.05.2015 
Cameră decizională 
 

180.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x 397/2015) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 19.05.2015 
Cameră decizională 
 

181.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor 
politice, republicată (Pl-x 400/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat –4.05.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 19.05.2015 
Cameră decizională 
 

182.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind noul 
Cod penal  (Pl-x 391/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat – 28.04.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.05.2015 
Cameră decizională 
 

183.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală (PL-x 406/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 3.06.2015 
Cameră decizională 
 

184.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 
privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti   
(Pl-x 868/2007) – lege organică – Respinsă de Senat – 03.12.2007 

 Raport comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia juridică(Adoptare) – distribuit – 
20.05.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen - 10.06.2015 (Plen- 27.05.2015) 
 

185.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 
martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale  nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (Pl-x 446/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat -3.06.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale  
Termenul de depunere a raportului   - 16.06.2015 
Cameră decizională 
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186.  Proiectul de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale  
publice (PL-x 457/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –9.06.2015 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 25.06.2015 
Cameră decizională 
 

187.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 501/2015) – lege ordinară 
- Respinsă  de Senat -16.06.2015 
Comisia pentru drepturile omului şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.09.2015 
Cameră decizională 
 

188.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind Constituirea 
şi funcţionarea parcurilor industriale (PL-x 250/2014) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –
28.04.2014 
Raport comun - Comisia  pentru industrii şi Comisia juridică (Adoptare)- distribuit - 
24.06.2015 
Cameră decizională 
Retrimis la  comisie - Termen - 16.09.2015 (Plen - 9.09.2015) 
 

189.  Propunerea legislativă  pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 574/2015) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -7.09.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.09.2015 
Cameră decizională 
 

190.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii                
(PL-x 577/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 1.10.2015 
Cameră decizională 
 

191.  Proiectul de Lege privind Primul loc de muncă (PL-x 648/2015) – lege organică –Adoptat  
de Senat –6.10.2015 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2015 
Cameră decizională 
 

192.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România          
(Pl-x 582/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -2.09.2015 
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) – distribuit – 12.10.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen - 4.11.2015 ( Plen - 21.10.2015) 
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193.  Propunerea legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac 
parte din Fondul Arhivistic Naţional al României depuse spre păstrare permanentă la 
Arhivele Naţionale şi care conţin marcaje de informaţii clasificate (Pl-x 710/2015) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -14.10.2015 
Comisia  pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 11.11.2015 
Cameră decizională 
 

194.  Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding)                               
(PL-x 801/2015) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –3.11.2015 
Comisia  pentru buget şi Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2015 
Cameră decizională 
 

195.  Propunerea legislativă  privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către 
alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (Pl-x 846/2015) – lege organică 
- Respinsă  de Senat -18.11.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2015 
Cameră decizională 
 

196.  Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic                                 
(Pl-x 847/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat -18.11.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2015 
Cameră decizională 
 

197.  Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului    prin corespondenţă al 
cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în  străinătate (Pl-x 848/2015) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -18.11.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2015 
Cameră decizională 
 

198.  Propunerea legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului prin 
corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate (Pl-x 849/2015) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -18.11.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2015 
Cameră decizională 
 

199.  Propunerea legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea în vitro şi 
embriotransfer (Pl-x 850/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -18.11.2015 
Comisia  pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2015 
Cameră decizională 



 35 

200.  Propunerea legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe 
teritoriul României (Pl-x 242/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 11.03.2015 
Raport  comun - Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 
- 9.06.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen -2.02.2016 ( Plen - 3.12.2015) 
 

201.  Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003    (Pl-x 429/2007) – 
lege ordinară   – Respinsă de Senat - 30.05.2007 
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit  - 8.04.2008 şi Raport suplimentar 
(Respingere) - distribuit  
Cameră decizională 
- 9.06.2015 
Retrimis la comisie – Termen -11.02.2016 ( Plen - 3.12.2015) 
 

202.  Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 
privind Codul Penal (Pl-x 33/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -15.02.2016 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 10.03.2016 
Cameră decizională 
 

203.  Proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de 
grup (PL-x 649/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –7.10.2015 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) – 
distribuit – 10.02.2016  şi Raport comun suplimentar (Adoptare) – distribuit – 15.02.2016   
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen 3 săptămâni- 24.03.2016 ( Plen - 24.02.2016) 
 

204.  Propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă  (Pl-x 559/2015) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -29.06.2015 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 5.10.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen -25.03.2016 ( Plen - 7.03.2016) 
 

205.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere                
(PL-x 87/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –14.03.2016 
Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație 
publică 
Termenul de depunere a raportului   - 7.04.2016 
Cameră decizională 
 

206.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor  (PL-x 96/2016) – 
lege ordinară – Adoptat  de Senat –15.03.2016 
Comisia pentru administrație, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.04.2016 
Cameră decizională 
 
 



 36 

207.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal                       
(Pl-x 85/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -14.03.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.04.2016 
Cameră decizională 
 

208.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 120/2016) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat –29.03.2016 
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.04.2016 
Cameră decizională 
 

209.  Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale (PL-x 146/2016) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat –4.04.2016 
Comisia pentru sănătate, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 5.05.2016 
Cameră decizională 
 

210.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 196/2016) – lege 
organică - Respinsă  de Senat - 11.04.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.05.2016 
Cameră decizională 
 
 

211.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind  Codul penal                        
(PL-x 215/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.05.2016 
Cameră decizională 
 
 

212.  Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter 
comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de 
genocid contra umanităţii şi de crime de război (Pl-x 233/2016) – lege organică - Respinsă  
de Senat - 25.04.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 2.06.2016 
Cameră decizională 
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213.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208  din 20 iulie 2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum  şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 237/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 
25.04.2016 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 2.06.2016 
Cameră decizională 
 

214.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii (Pl-x 527/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 18.11.2013 
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 15.09.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen -17.05.2016 ( Plen - 4.04.2016) 
 

215.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor (PL-x 252/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului 
Termenul de depunere a raportului   - 14.06.2016 
Cameră decizională 
 

216.  Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social” (Pl-x 547/2014) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 3.12.2014 
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) – distribui – 4.02.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- Termen- 22.09.2016 ( Plen 13.09.2016) 
 

217.  Proiectul de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din 
cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov                          
(PL-x 355/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 14.09.2016 
Comisia pentru sănătate și  Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 29.09.2016 
Cameră decizională 
 

218.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali (PL-x 329/2016) – lege organică – Adoptat  de Senat - 
5.09.2016 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 4.10.2016 
Cameră decizională 
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219.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de 
Urgenţă din România – INPSUR (Pl-x 351/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
13.09.2016 
Comisia pentru administrație publică, Comisia sănătate și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 4.10.2016 
Cameră decizională 
 

220.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali    (Pl-x 492/2015/2016) - 
lege organică 
Comisia pentru administrație publică și  Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.10.2016 
Prima Cameră sesizată 
 

221.  Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.22 din 20.02.2016, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.160 din 02.03.2016 (PL-x 542/2015/2016) - lege 
organică 
Comisia pentru administrație publică și  Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.10.2016 
Prima Cameră sesizată 
 

222.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 358/2016) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat - 13.09.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.10.2016 
Cameră decizională 
 

223.  Propunerea legislativă privind Codul Rutier (Pl-x 428/2016) – lege organică - Respinsă  de 
Senat - 4.10.2016 
Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 20.10.2016 
Cameră decizională 
 

224.  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenţei 
României, ca zi de sărbătoare naţională (PL-x 394/2016) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 18.10.2016 
Cameră decizională 
 

225.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (Pl-x 411/2016) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat - 27.09.2016 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 18.10.2016 
Cameră decizională 
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226.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea 
ecologică şi economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la 
schimbările climatice (PL-x 405/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.09.2016 
Comisia  pentru mediu și Comisia  pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 18.10.2016 
Cameră decizională 
 

227.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PL-x 464/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -11.10.2016 
Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 1.11.2016 
Cameră decizională 
 

228.  Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 
divertisment (Pl-x 702/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -13.10.2015 
Raport - Comisia  pentru cultură (Respingere) – distribuit – 9.02.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- Termen 2.11.2016 ( Plen -24.10.2016) 
 

229.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor                              
(PL-x 513/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 
 

230.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal                          
(PL-x 517/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 
 

231.  Proiectul de Lege referitor la procedura privind emiterea somaţiei de plată pentru creanţele 
necontestate (PL-x 515/2016) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 
 

232.  Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 498/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 24.10.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 
 
 

233.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.57 alin.(1) din Legea minelor nr.85/2003                             
(PL-x 525/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -1.11.2016 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 22.11.2016 
Cameră decizională 
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234.  Proiectul de Lege privind statutul personalului feroviar (PL-x 37/2017) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 

235.  Proiectul de Lege pentru completarea art.110 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat (PL-x 39/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

236.  Proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă 
din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală (PL-x 44/2017) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

237.  Proiectul de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 
55/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

238.  Proiectul de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi protecţie a 
persoanelor cu sindrom Down (PL-x 60/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

239.  Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice (PL-x 62/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

240.  Proiectul de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independenţei Naţionale a 
României (PL-x 66/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
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241.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.53³ alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 
privind serviciile sociale (PL-x 72/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

242.  Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii                           
(PL-x 90/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

243.  Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţă Rutieră - ARSR              
(PL-x 91/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

244.  Proiectul de Lege privind economia de acces (PL-x 96/2017) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru  tehnologia informației 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

245.  Propunerea legislativă privind privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării 
Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională (Pl-x 104/2017) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 7.11.2016 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

246.  Reexaminarea Legii pentru modificarea art.135 alin.(1) lit.a) din Legea Dialogului Social 
nr.62/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.681 din 23 noiembrie 2016, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1000 din 13 decembrie 2016 (PL-x 
35/2016/2017) – lege organică – Reexaminată de Senat -13.02.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.02.2017 
Cameră decizională 
 
 
 
 

247.  Reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 
2000, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.683 din 23 noiembrie 2016, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.56 din 19 ianuarie 2017                                          
(Pl-x 228/2016/2017) – lege ordinară – Reexaminată de Senat -27.02.2017 
Comisia juridică, Comisia  pentru buget și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 23.03.2017 
Cameră decizională 
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248.  Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului 
totalitar comunist (PL-x 244/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 4.05.2011 

Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 11.10.2016 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 27.03.2017 –Plen  (7.03.2017) 
 

249.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România                       
(Pl-x 292/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 9.09.2013 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 3.04.2017 –Plen  (14.03.2017) 
 
 

250.  Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (Pl-x 521/2014) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 25.11.2014 
Raport - Comisia pentru administraţie publică (Respingere) - distribuit - 19.01.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 3.04.2017 –Plen  (14.03.2017) 
 
 

251.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război  (PL-x 69/2017) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) – distribuit -23.02.2017  
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 10.04.2017 –Plen  (21.03.2017) 
 

252.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 576 din 13 august 
2010     (Pl-x 410/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 26.09.2016 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 18.04.2017 –Plen  (28.03.2017) 
 

253.  Solicitarea nr.2278/C/2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, referitoare la  formularea cererii de  efectuare a urmăririi penale 
împotriva domnului deputat Eugen Bejinariu, fost ministru pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârşirea  infracţiunii de abuz  în serviciu, în 
dosarul nr.237/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  
Raportul Comisiei juridice şi Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor (PHCD  
121/2016).   
Retrimisă la comisie - Termen - 25.04.2017 –Plen  (4.04.2017) 
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254.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 38/2010) – lege 
ordinară –  Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României 
Raport  - Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 15.06.2016 și 
Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) – distribuit – 23.03.2017  
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 3.05.2017 –Plen  (11.04.2017) 
 

255.  Proiectul de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-
martir (PL-x 185/2015) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – distribuit – 14.05.2015, Raport 
suplimentar (Respingere) – distribuit -23.02.2017 și ultimul Raport suplimentar (menține 
Raportul suplimentar- Respingere) – distribuit – 30.03.2017 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 3.05.2017 –Plen  (11.04.2017) 
 

256.  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal                          
(Pl-x 190/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 3.05.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.05.2017 
Cameră decizională 
 

257.  Reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.219 din 30 martie 2017 (Pl-x 112/2016/2017) – lege ordinară – 
Reexaminată de Senat - 8.05.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.06.2017 
Cameră decizională 
 

258.  Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală (Pl-x 206/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 
15.05.2017 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   - 13.06.2017 
Cameră decizională 
 

259.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România                          
(Pl-x 207/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 15.05.2017 
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 13.06.2017 
Cameră decizională 
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260.  Proiectul de Lege privind  abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din 
Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România (PL-x 220/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 29.05.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 22.06.2017 
Cameră decizională 
 

261.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013                       
(PL-x 221/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 29.05.2017 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 22.06.2017 
Cameră decizională 
 

262.  Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale 
acestora (PL-x 241/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 20.06.2017 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.06.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

263.  Proiectul de Hotărâre privind  modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor (BPI 258 /15.06.2017; PH CD 56/2017) 
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   - 5.09.2017 
 

264.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(PL-x 243/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 20.06.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.09.2017 
Cameră decizională 
 

265.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general               
(PL-x 260/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 26.06.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 20.09.2017 
Cameră decizională 
 
 

266.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere                  
(PL-x 230/2008/2009)  - lege organică- Reexaminată şi adoptată  de Senat  - 7.09.2009 
Raport - Comisia pentru mediu – (Admiterea cererii de reexaminare şi respingerea Legii 
pentru modificarea OUG nr.202/2002) – distribuit – 10.02.2016 și Raport suplimentar 
(Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu amendamente) -  distribuit – 
22.06.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen –25.09.2017 –Plen  (5.09.2017) 
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267.  Proiectul de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate  (PL-x 694/2015) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –13.10.2015 
Raport  comun – Comisia pentru buget şi Comisia  pentru juridică (Respingere) – distribuit 
– 11.05.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen –23.10.2017 –Plen  (3.10.2017) 
 
 

268.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor                    
(PL-x 375/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 16.10.2017 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2017 
Cameră decizională  
 

269.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale 
de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative                     
(PL-x 379/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 17.10.2017 
Comisia juridică și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 9.11.2017 
Cameră decizională  
 

270.  Propunerea legislativă „Legea arhivelor naţionale” (Pl-x 516/2011) – lege organică -  
Respinsă de Senat  - 05.09.2011  
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) – distribuit – 12.10.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen –13.11.2017 –Plen  (24.10.2017) 
 

271.  Propunerea legislativă „Legea Arhivelor Publice” (Pl 643/2003) – lege organică  
Raport comun pentru cele două iniţiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptare Pl 
382/2003 şi Respingere  Pl 643/2003) – distribuit – 31.08.2004, Raport suplimentar 
(menţine raportul iniţial) – distribuit - 15.09.2004 , Raport înlocuitor  pentru Pl 643/2003 
(Respingere) – distribuit – 28.03.2013 și Raport suplimentar (Respingere) – distribuit – 
12.10.2017 
Retrimisă la comisie - Termen –13.11.2017 –Plen  (24.10.2017) 
 

272.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 394/2017) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat - 24.10.2017 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Cameră decizională  
 

273.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal (PL-x 395/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 24.10.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Cameră decizională  
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274.  Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional al Victimelor Comunismului 
(Pl-x 410/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 23.10.2017 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Cameră decizională 
 

275.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale (Pl-x 413/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 24.10.2017 
Comisia pentru buget și Comisia pentru administrașie publică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Cameră decizională 
 

276.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general (Pl-x 416/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 24.10.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Cameră decizională 
 

277.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 (Pl-x 430/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 30.10.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională 
 

278.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
(PL-x 436/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională 
 

279.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 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 privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare   terenuri   proprietate   publică  şi  privată  a  statului  cu  destinaţie  agricolă  
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x 437/2017) – lege organică – Adoptat  de 
Senat - 30.10.2017 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională  
 

280.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (PL-x 438/2017) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat - 30.10.2017 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională  
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281.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 (Pl-x 439/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 30.10.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională 
 

282.  Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor 
terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate                 
(PL-x 453/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -6.11.2017 
Comisia pentru buget, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 4.12.2017 
Cameră decizională 
 

283.  Proiectul de Lege privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. 
(PL-x 457/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 7.11.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.12.2017 
Cameră decizională  
 

284.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 
art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România (PL-x 468/2017) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 12.12.2017 
Cameră decizională 
 

285.  Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității 
maghiare din România (Pl-x 478/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 13.11.2017 
Comisia pentru drepturile omului 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Cameră decizională 
 

286.  Propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase 
provenind din România (Pl-x 479/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 13.11.2017 
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Cameră decizională 
 

287.  Propunerea legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 496/2017) – lege organică - 
Respinsă  de Senat - 20.11.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională 
 

288.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României (Pl-x 499/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 20.11.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională 
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289.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii (PL-x 510/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.11.2017 
Comisia pentru sănătate și Comisia  pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională  
 

290.  Proiectul de Lege privind câinii salvamontişti (PL-x 511/2017) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat - 27.11.2017 
Comisia pentru apărare și Comisia  pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională  
 

291.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PL-x 513/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.11.2017 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională  
 

292.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020                          
(PL-x 357/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 11.10.2017 
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit - 2.11.2017 
Cameră decizională  
Retrimis  la comisie - Termen - 19.12.2017 (Plen-27.11.2017) 
 

293.  Proiectul de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului 
Marii Uniri (PL-x 544/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru  transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

294.  Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003                       
(PL-x 546/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

295.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (PL-x 550/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru  buget 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

296.  Proiectul de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) lit.f) din Legea nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală (PL-x 552/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
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297.  Proiectul de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor nr.31/1990                         
(PL-x 554/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru  politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

298.  Proiectul de Lege pentru completarea art.903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă (PL-x 556/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

299.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 559/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

300.  Proiectul de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice 
(PL-x 560/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru 
industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

301.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 561/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisiajuridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

302.  Proiectul de Lege privind completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal (PL-x 564/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

303.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile 
de autor şi drepturile conexe dreptului de autor (Pl-x 517/2017) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat - 27.11.2017 
Comisia pentru cultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
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304.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele 
de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie (Pl-x 520/2017) – lege organică - 
Respinsă  de Senat - 27.11.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

305.  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 
din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 534/2017) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat - 27.11.2017 
Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

306.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
(PL-x 572/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 6.12.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 28.12.2017 
Cameră decizională  
 

307.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia                      
(PL-x 588/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 13.12.2017 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 06.02.2018 
Cameră decizională  
 

308.  Propunerea legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii             
(Pl-x 591/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 13.12.2017 
Comisia pentrusănătate  și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 13.02.2018 
Cameră decizională 
 

309.  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
(BPI 4/17.01.2018; PH CD 1/2018)  
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   - 22.02.2018 
 

310.  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (Pl-x 8/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 21.12.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 22.02.2018 
Cameră decizională 
 

311.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele româneşti  (PL-x 178/2017/13.11.2017) – lege ordinară – 
Reexaminată de Senat -7.11.2017 
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Adoptarea Legii în  
forma adoptată de Senat)-  distribuit - 12.12.2017 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 23.02.2018 (Plen - 06.02.2018) 
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312.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice                      
(PL-x 16/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 05.02.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.03.2018 
Cameră decizională 
 

313.  Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept „Ziua independenţei naţionale” 
(PL-x 20/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 6.03.2018 
Cameră decizională 
 

314.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă   a Guvernului 
nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, 
pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL-x 393/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
26.09.2016 
Raport comun – Comisia  pentru administrație publică  și  Comisia juridică (Respingere) – 
distribuit - 12.04.2017, Raport  comun suplimentar (Adoptare) -  distribuit -  12.09.2017 și 
ultimul  Rapor comun suplimentar(Adoptare) -  distribuit -  12.02.2018   
 Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 05.03.2018 (Plen - 13.02.2018)  

315.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 
(PL-x 394/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Raport  comun - Comisia juridică şi Comisia pentru cultură  (Respingere) – distribuit – 
1.11.2017 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 05.03.2018 (Plen - 13.02.2018) 
 

316.  Proiectul de Lege pentru abrogarea art.29¹ din Legea îmbunătăţirilor funciare  nr.138/2004 
(PL-x 56/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 19.02.2018 
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru agricultură și  Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -15.03.2018 
Cameră decizională  
 

317.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor      
(Pl-x 60/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.02.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.03.2018 
Cameră decizională 
 

318.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor       
(Pl-x 61/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.02.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.03.2018 
Cameră decizională 
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319.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor   
(Pl-x 69/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 19.02.2018 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   -20.03.2018 
Cameră decizională 
 

320.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal (PL-x 103/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Cameră decizională 
 

321.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic 
şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil  
(PL-x 81/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 26.02.2018 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Cameră decizională  
 
 

322.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 
privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” (PL-x 82/2018)– lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 26.02.2018 
Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Cameră decizională  
 

323.  Proiectul de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al 
statului şi din administrarea  Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public 
al Comunei Brebu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu (PL-x 
110/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 5.03.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -27.03.2018 
Cameră decizională  
 

324.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice               
(PL-x 113/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 7.03.2018 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   -27.03.2018 
Cameră decizională  
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325.  Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în 
domeniul public al judeţului Giurgiu (PL-x 162/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 
26.03.2018 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -18.04.2018 
Cameră decizională 
 

326.  Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale (Pl-x 166/2018) – lege organică 
- Respinsă  de Senat - 26.03.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
 

327.  Propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public 
de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor  (Pl-x 150/2018) – 
lege organică - Respinsă  de Senat - 19.03.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
 
 

328.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 152/2018) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat - 20.03.2018 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
 

329.  Propunerea legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, 
parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru 
finanţarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”               
(Pl-x 153/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 20.03.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
 

330.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”  (PL-x 172/2018)– lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 28.03.2018 
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -26.04.2018 
Cameră decizională 
 

331.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273  din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale (Pl-x 173/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
28.03.2018 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -26.04.2018 
Cameră decizională 
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332.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei 
române, republicată (Pl-x 193/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -3.04.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -2.05.2018 
Cameră decizională 
 

333.  Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public 
al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu (Pl-x 195/2018) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -3.04.2018 
Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -2.05.2018 
Cameră decizională 
 

334.  Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea 
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine 
umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice (PL-x 176/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 28.03.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -2.05.2018 
Cameră decizională 
 

335.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale (PL-x 202/2018)– lege organică – 
Adoptat  de Senat - 11.04.2018 
Comisia pentru apărare și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -3.05.2018 
Cameră decizională 
 

336.  Proiectul de Lege pentru reglementarea  unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL-x 217/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 
11.04.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   -10.05.2018 
Cameră decizională 
 

337.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 213/2018) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -10.04.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -10.05.2018 
Cameră decizională 
 

338.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (Pl-x 239/2018) – 
lege organică - Respinsă  de Senat -16.04.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -15.05.2018 
Cameră decizională 
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339.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 218/2018)– lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 11.04.2018 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   -16.05.2018 
Cameră decizională 
 

340.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind 
Societăţile Comerciale (Pl-x 220/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -11.04.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -16.05.2018 
Cameră decizională 
 

341.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 255/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -23.04.2018 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   -17.05.2018 
Cameră decizională 
 
 

342.  Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
16.04.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -17.05.2018 
Cameră decizională 
 

343.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal                        
(Pl-x 245/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -16.04.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -17.05.2018 
Cameră decizională 
 

344.  Proiectul de Lege privind alăptarea în spaţiile publice (PL-x 257/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 23.04.2018 
Comisia pentru egalitate de șanse și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -22.05.2018 
Cameră decizională 
 

345.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor (Pl-x 261/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -23.04.2018 
Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   -22.05.2018 
Cameră decizională 
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346.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar (Pl-x 263/2018) 
– lege ordinară - Respinsă  de Senat -23.04.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -22.05.2018 
Cameră decizională 
 

347.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor 
pacientului nr.46/2003 (Pl-x 277/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.04.2018 
Comisia pentru sănătate  
Termenul de depunere a raportului   -24.05.2018 
Cameră decizională 
 

348.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006  privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 278/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.04.2018 
Comisia pentru sănătate  
Termenul de depunere a raportului   -24.05.2018 
Cameră decizională 
 

349.  Proiectul de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
(PL-x 296/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
 

350.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (Pl-x 298/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -2.05.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
 

351.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal                     
(PL-x 286/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
 

352.  Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi 
a unităţilor subordonate (PL-x 293/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 3.05.2018 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
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353.  Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Direcţia Apelor Argeş - Vedea 
Piteşti în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Giurgiu (PL-x 304/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat - 7.05.2018 
Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -05.06.2018 
Cameră decizională 
 

354.  Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, 
prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea (PL-x 305/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat - 7.05.2018 
Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -05.06.2018 
Cameră decizională 
 

355.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990           
(Pl-x 310/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -7.05.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -05.06.2018 
Cameră decizională 
 

356.  Proiectul de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea 
ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului 
nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 
(PL-x 318/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -14.05.2018 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -07.06.2018 
Cameră decizională 
 

357.  Proiectul de Lege privind stabilirea destinaţiei unor imobile (PL-x 350/2018) – lege 
organică – Adoptat  de Senat -29.05.2018 
Comisia pentru învățământ, Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -14.06.2018 
Cameră decizională 
 

358.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor (PL-x 351/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -
29.05.2018 
Comisia pentru transporturi și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -14.06.2018 
Cameră decizională 
 

359.  Propunerea legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 330/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -16.05.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -14.06.2018 
Cameră decizională 
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360.  Proiectul de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PL-x 362/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -4.06.2018 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -19.06.2018 
Cameră decizională 
 

361.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii (PL-x 363/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -4.06.2018 
Comisia pentru sănătate  
Termenul de depunere a raportului   -19.06.2018 
Cameră decizională 
 

362.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii 
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (Pl-x 356/2018) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -29.05.2018 
Comisia juridică, Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru muncă și Comisia 
pentru egalitate de șanse 
Termenul de depunere a raportului   -21.06.2018 
Cameră decizională 
 

363.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl-x 357/2018) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat -29.05.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse 
Termenul de depunere a raportului   -21.06.2018 
Cameră decizională 
 

364.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii Uniri                          
(Pl-x 358/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.05.2018 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -21.06.2018 
Cameră decizională 
 

365.  Proiectul de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes 
public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, în domeniul public al municipiului 
Galaţi şi administrarea Consiliului local Galaţi (PL-x 379/2018) – lege organică – Adoptat  
de Senat -13.06.2018 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -4.09.2018 
Cameră decizională 
 

366.  Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române                            
(PL-x 392/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -18.06.2018 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   -5.09.2018 
Cameră decizională 
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367.  Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților                             
(BPI 487/14.06.2018; PHCD 42/2018) 
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   -6.09.2018 
 

368.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (PL-x 372/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -5.09.2018 
Cameră decizională 
 
 

369.  Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.529 din   17 iulie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.677 din 3 august 2018  (Pl-x 
228/2018/3.09.2018)   – lege organică  
Comisia juridică și  Comisia pentru administrație  publică  
Termenul de depunere a raportului   -12.09.2018 
Prima Cameră sesizată 
 

370.  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale 
nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.384 din 31 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.702 din 13 august 2018  (Pl-x 272/2017/2018)   – lege organică  
Comisia juridică și  Comisia pentru administrație publică  
Termenul de depunere a raportului   -12.09.2018 
Prima Cameră sesizată 
 

371.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru 
modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi 
pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
(PL-x 435/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -27.06.2018 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Cameră decizională 
 

372.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi 
combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc           
(PL-x 436/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -5.07.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Cameră decizională 
 

373.  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România (PL-x 437/2018) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -5.07.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Cameră decizională 
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374.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat (Pl-x 398/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -20.06.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.09.2018 
Cameră decizională 
 

375.  Propunerea legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii (Pl-x 399/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -20.06.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.09.2018 
Cameră decizională 
 

376.  Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (Pl-x 401/2018) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat -20.06.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.09.2018 
Cameră decizională 
 

377.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 (Pl-x 403/2018) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat -20.06.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.09.2018 
Cameră decizională 
 

378.  Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (Pl-x 115/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 5.03.2018 
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi 
(Respingere) – distribuit – 18.06.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen – 17.09.2018 ( Plen – 26.06.2018) 
 

379.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 441/2018) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -27.06.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -25.09.2018 
Cameră decizională 
 

380.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate (Pl-x 447/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -10.07.2018 
Comisia pentru apărare și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -25.09.2018 
Cameră decizională 
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381.  Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 459/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea și asigurarea  stabilității legislative în domeniul justiției 
Termenul de depunere a raportului   -2.10.2018 
Cameră decizională 
 

382.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 460/2018) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea și asigurarea  stabilității legislative în domeniul justiției 
Termenul de depunere a raportului   -2.10.2018 
Cameră decizională 
 

383.  Proiectul de Lege privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a 
infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale a persoanelor (PL-x 461/2018) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea și asigurarea  stabilității legislative în domeniul justiției 
Termenul de depunere a raportului   -2.10.2018 
Cameră decizională 
 

384.  Proiectul de Lege pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 463/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea și asigurarea  stabilității legislative în domeniul justiției 
Termenul de depunere a raportului   -2.10.2018 
Cameră decizională 
 

385.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România  (PL-x 464/2018) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică 
Cameră decizională 
 

386.  Propunerea legislativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (Pl-x 467/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -3.09.2018 
Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -2.10.2018 
Cameră decizională 
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387.  Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei                                            
(PL-x 471/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -4.10.2018 
Cameră decizională 
 

388.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 478/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -10.10.2018 
Cameră decizională 
 

389.  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (Pl-x 
220/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) -  
distribuit-  19.04.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  16.10.2018  (Plen – 26.09.2018) 
 

390.  Propunerea legislativă privind programul „Masă la Şcoală” pentru elevii din învăţământul 
obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial  (Pl-x 645/2013) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 10.12.2013 
Raport  comun – Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie publică 
(Respingere) – distribuit - 30.05.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  16.10.2018  (Plen – 26.09.2018) 
 

391.  Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   -18.10.2018 
 (PH CD 65/2018) 
 

392.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 487/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -24.09.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -17.10.2018 
Cameră decizională 
 

393.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
funcţionarii publici (PL-x 488/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -17.10.2018 
Cameră decizională 
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394.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004                    
(Pl-x 489/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.09.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -17.10.2018 
Cameră decizională 
 

395.  Proiectul de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 493/2018) – lege ordinară 
– Adoptat  de Senat -26.09.2018 
Comisia juridică, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   -24.10.2018 
Cameră decizională 
 

396.  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor            
(PL-x 496/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -26.09.2018 
Comisia pentru învățământ  și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -25.10.2018 
Cameră decizională 
 

397.  Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de 
importanţă naţională în domeniul energiei electrice (PL-x 506/2018) – lege organică – 
Adoptat  de Senat -3.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia 
juridică 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
 

398.  Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(3) şi (4) ale art.25 din Legea nr.312/2004 privind 
Statutul Băncii Naţionale a României (PL-x 508/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
 

399.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal     
(PL-x 511/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -3.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
 

400.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România (PL-x 512/2018) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
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401.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă                                                
(Pl-x 514/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -3.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
 

402.  Reexaminarea Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de 
libertate, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.356  din 30 mai 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.528  din 27 iunie 2018    (PL-x 456/2017/2018) 
– lege organică – Reexaminată de Senat -22.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -6.11.2018 
Cameră decizională 
 

403.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -10.10.2018 
Comisia pentru sănătate  
Termenul de depunere a raportului   -6.11.2018 
Cameră decizională 
 

404.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal (Pl-x 525/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -8.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -6.11.2018 
Cameră decizională 
 

405.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 526/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat 
-8.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -6.11.2018 
Cameră decizională 
 

406.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
(Pl-x 532/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -8.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -6.11.2018 
Cameră decizională 
 

407.  Proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă (PL-x 94/2017) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru muncă  (Respingere) – distribuit – 15.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  6.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 
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408.  Proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă (PL-x 94/2017) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru muncă  (Respingere) – distribuit – 15.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  6.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 
 

409.  Proiectul de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au 
comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor                           
(PL-x 552/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -15.10.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -7.11.2018 
Cameră decizională 
 

410.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor (PL-x 553/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -15.10.2018 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -7.11.2018 
Cameră decizională 
 

411.  Proiectul de Lege pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 618/2018) – lege organică – 
Adoptat  de Senat -22.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -8.11.2018 
Cameră decizională 
 

412.  Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general (PL-x 575/2018) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -17.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

413.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 579/2018) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -17.10.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

414.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru 
abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și 
incidentelor din aviația civilă (PL-x 591/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
17.10.2018 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
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415.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 594/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -16.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

416.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de 
transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice                           
(PL-x 595/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -16.10.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

417.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi (PL-x 596/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

418.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea 
profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România (PL-x 598/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
17.10.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

419.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 
(republicată), cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 603/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -17.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

420.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor art.38 alin.3 din 
LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice (Pl-x 608/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
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421.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 610/2018) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat -17.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

422.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 611/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

423.  Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale 
(Pl-x 556/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -15.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -13.11.2018 
Cameră decizională 
 

424.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor 
nr.107/1996 (Pl-x 622/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -22.10.2018 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   -14.11.2018 
Cameră decizională 
 

425.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL-x 626/2018) – lege organică – Adoptat  
de Senat -22.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -14.11.2018 
Cameră decizională 
 

426.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului  3 alineatul (3¹) din 
Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996  (Pl-x 402/2018) – lege organică - Respinsă  
de Senat -20.06.2018 
Raport  comun – Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit – 
4.10.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  15.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 
 

427.  Proiectul de Lege pentru completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 428/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -5.07.2018 
Raport  – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit –10.10.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  16.11.2018  (Plen –29.10.2018) 
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428.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 640/2018) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -23.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -20.11.2018 
Cameră decizională 
 

429.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată                     
(Pl-x 641/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -20.11.2018 
Cameră decizională 
 

430.  Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi sănătate 
ocupaţională (Pl-x 642/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -20.11.2018 
Cameră decizională 
 

431.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (PL-x 668/2018) 
– lege ordinară – Adoptat  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

432.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general (Pl-x 669/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

433.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse 
Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău (Pl-x 
671/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

434.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind 
transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 672/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
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435.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (PL-x 657/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

436.  Proiectul de Lege privind regimul juridic al gestionarilor (PL-x 658/2018) – lege organică 
– Adoptat  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

437.  Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing (Pl-x 659/2018) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație 
publică și Comisia pentru tehnologia informației 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

438.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 
(PL-x 660/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

439.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată (Pl-x 632/2018) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -22.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

440.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea 
unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru 
prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a 
infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale   (PL-x 812/2015) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat –10.11.2015 
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi  
(Adoptare) – distribuit – 25.04.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  23.11.2018  (Plen –5.11.2018) 
 

441.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 664/2018) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -27.11.2018 
Cameră decizională 
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442.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 665/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
29.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -27.11.2018 
Cameră decizională 
 

443.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 666/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat 
-29.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -27.11.2018 
Cameră decizională 
 

444.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru 
nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
(Pl-x 650/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -27.11.2018 
Cameră decizională 
 

445.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”  (Pl-x 273/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -25.04.2018 
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) – distribuit - 5.06.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  27.11.2018  (Plen –29.10.2018) 
 

446.  Propunerea legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu „Erou al Naţiunii Române”            
(Pl-x 677/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

447.  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind 
Fondul de garantare a asiguraţilor (Pl-x 678/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
31.10.2018 
Comisia pentru buget  
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

448.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR   
(Pl-x 679/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
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449.  Propunerea legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă nr.90/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 680/2018) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

450.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general (Pl-x 681/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru buget  
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

451.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 682/2018) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat -31.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru 
apărare 
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

452.  Propunerea legislativă de modificare și completare a punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 
2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (Pl-x 524/2018) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat -8.10.2018 
Raport – Comisia pentru apărare (Adoptare) – distribuit - 31.10.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  3.12.2018  (Plen –12.11.2018) 
 

453.  Proiectul de Lege „Legea tineretului” (PL-x 716/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 
-19.11.2018 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   -5.12.2018 
Cameră decizională 
 

454.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor şi pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 696/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

455.  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la 
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie (Pl-x 698/2018) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
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456.  Proiectul de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
(PL-x 700/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

457.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea 
centrelor de informare şi consiliere pentru tineri (PL-x 687/2018) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

458.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.V din Ordonanţa Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea 
unor acte normative (PL-x 689/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -7.11.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

459.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PL-x 690/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -7.11.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

460.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire 
la asociații și fundații (Pl-x 692/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -7.11.2018 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

461.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii                 
(PL-x 148/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 19.03.2018 
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit – 23.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  6.12.2018  (Plen –26.11.2018) 
 

462.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind modificarea 
şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei (PL-x 709/2018) – lege ordinară 
– Adoptat  de Senat -14.11.2018 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   -11.12.2018 
Cameră decizională 
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463.  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului   
(PL-x 232/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 26.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și  Comisia pentru cultură  
(Respingere) – distribuit – 25.04.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  10.12.2018  (Plen –19.11.2018) 
 

464.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă     (PL-x 602/2017) – lege organică – Adoptat  
de Senat - 18.12.2017 
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 4.04.2018 
Cameră decizională  
Retrimisă la comisie – termen –  11.12.2018  (Plen –20.11.2018) 
 

465.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 
divertisment (PL-x 737/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Cameră decizională 
 

466.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor (PL-x 726/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -21.11.2018 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Cameră decizională 
 

467.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului (Pl-x 713/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -
19.11.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Cameră decizională 
 

468.  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România (Pl-x 714/2018) – 
lege organică - Respinsă  de Senat -19.11.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Cameră decizională 
 

469.  Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 715/2018) – lege organică - Respinsă  
de Senat -19.11.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Cameră decizională 
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470.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de Procedură Civilă (Pl-x 702/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Cameră decizională 
 

471.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 704/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia pentru drepturile omului  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Cameră decizională 
 

472.  Propunerea legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate, din 
centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului (Pl-x 705/2018) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia pentru drepturile omului  și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Cameră decizională 
 

473.  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
antiromânismului (Pl-x 706/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Cameră decizională 
 

474.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (PL-x 454/2017) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 6.11.2017 
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi 
(Adoptare) – distribuit – 23.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  12.12.2018  (Plen –21.11.2018) 
 

475.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 426/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 
- 5.10.2016 
Raport  – Comisia pentru cultură (Adoptare) – distribuit - 25.09.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  12.12.2018  (Plen –21.11.2018) 
 

476.  Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol                      
(Pl-x 238/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -16.04.2018 
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 5.09.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  12.12.2018  (Plen –21.11.2018) 
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477.  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

antiromânismului (Pl-x 742/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -10.12.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
 

478.  Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de 
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 744/2018) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat -10.12.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
 

479.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 
şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PL-x 727/2018) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -21.11.2018 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
 

480.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 728/2018) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
 

481.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 729/2018) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
 

482.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (Pl-x 730/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -21.11.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
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483.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor (Pl-x 
297/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -2.05.2018 
Raport comun –Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) – 
distribuit – 19.11.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  17.12.2018  (Plen –26.11.2018) 
 

484.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 747/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
5.12.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -19.12.2018 
Cameră decizională 
 

485.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 717/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat 
-19.11.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.12.2018 
Cameră decizională 
 

486.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul 
muncii (Pl-x 718/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -19.11.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.12.2018 
Cameră decizională 
 

487.  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua Victoriei Revoluţiei de la 
1848 şi a Democraţiei Româneşti”  (PL-x 397/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
20.06.2018 
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit – 26.09.2018 și Raport suplimentar 
(Adoptare) – distribuit - 15.11.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  7.02.2019  (Plen –12.12.2018) 
 

488.  Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca „Ziua pacientului cu arsuri” 
(PL-x 754/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -12.12.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.02.2019 
Cameră decizională 
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II. PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
RETRIMISE LA COMISII PENTRU CARE  NU A  FOST 
STABILIT TERMENE DE DEPUNERE A NOILOR RAPOARTE   
 

1. - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali                     
(PL-x 334/2011) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Cameră decizională 
- Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 339/2011) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Cameră decizională 
Raport comun pentru ambele iniţiative legislative – Comisia pentru administraţie publică şi 
Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.11.2013 şi Raport comun suplimentar 
(Respingere) - distribuit - 21.10.2014 
Propunerea comisiilor, de respingere  a iniţiativelor legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 3.06.2014) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie . Primit raport suplimentar - 21.10.2014 
Retrimise  la Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
propunerilor legislative  privind legile electorale- BP-2.02.2015 
 

2. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor şi a 
referendumului din România (Pl-x 424/2014) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
9.09.2014 
Raport - Comisia  juridică (Respingere)- distribuit - 14.10.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale - BP- 2.02.2015 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 531/2013) – 
lege organică - Respinsă  de Senat – 19.11.2013 
Raport comun – Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică (Respingere) – 
distribuit – 26.02.2014 şi Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 21.10.2014 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 3.06.2014) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie. Primit raport suplimentar - 21.10.2014 
Retrimisă la comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale - BP- 2.02.2015 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (Pl-x 89/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 24.02.2015 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 2.09.2015 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 9.03.2016) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie. 
 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din  Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (PL-x 178/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 2.09.2015 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 9.03.2016) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie. 
 

6. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali  (PL-x 297/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) – 
distribuit – 26.04.2017 
 Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 7.11.2018) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie. 
 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr.448/2006 republicată 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 441/2016) – lege 
organică - Respinsă  de Senat - 4.10.2016 
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate  
(Respingere) – distribuit - 18.05.2017 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 7.11.2018) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie. 
 

8. Propunerea legislativă - Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 
teritoriul României (Pl-x 403/2014) – lege organică - Respinsă  de Senat – 2.09.2014 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia  pentru politică externă (Respingere) – 
distribuit – 9.03.2016 
 Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- ( Plen 28.12.2016) 
 

9. Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor (BPI 224 /30.05.2017; PH CD 51/2017) 
Raport- Comisia pentru regulament (Respingere) – distribuit -29.11.2017 
Propunerea comisiei, de respingere  nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final 
din 19.12.2017) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. 
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10. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliul European -  O Europă care protejează: o inițiativă de 
extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism 
transfrontaliere Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 
septembrie 2018 COM(2018) 641 (PH CD 81 /2018). 
Retrimis la comisie – (Plen –12.11.2018) 
 

                                         ____________ 
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