
          

5.03.2018 
      

                                  
 
  N O T Ă  

 

privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor 
au fost depuse şi distribuite în perioada 27 februarie  - 1  martie 
care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui 
lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe 
ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în 
zilele de luni, 5  și miercuri, 7 martie 2018 (art.69 alin.(3) şi 
art.258 din Regulament) 
 
 
 
 
 
 

1.  Proiectul de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve 
minime de ţiţei şi/sau produse petroliere (PL-x 364/2017) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 16.10.2017 
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 
1.03.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
 

2.  Propunerea legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 
din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării 
unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, 
alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE 
ASIGURARE SOCIALĂ (Pl-x 491/2017) – lege organică - 
Respinsă  de Senat - 20.11.2017 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 
27.02.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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3.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul 
public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.672/2002 privind auditul public intern (PL-x 434/2017) – 
lege ordinară – Adoptat  de Senat - 31.10.2017 
Raport - Comisia pentru buget  (Adoptare) – distribuit – 
1.03.2018 
Cameră decizională  
 

4.  Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege 
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 (PL-x 558/2017) – 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 – 
27.02.2018 
Cameră decizională 
 

5.  Propunerea legislativă privind restituirea diferențelor salariale 
personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de 
reduceri salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010  
(Pl-x 279/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.09.2017 
Raport comun - Comisia  pentru buget și Comisia pentru muncă 
(Respingere) – distribuit – 27.02.2018 
Cameră decizională 
 

6.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
(PL-x 32/2017) – 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 – 
27.02.2018 
Cameră decizională 
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7.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011  
(Pl-x 518/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
27.11.2017 
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit – 
27.02.2018 
Cameră decizională 
 

8.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil (PL-x 549/2017) – lege organică 
- Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 28.02.2018 
Cameră decizională 
 

9.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (PL-x 225/2016) – 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 – 
28.02.2018 
Cameră decizională 
 

10.  Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
(PL-x 845/2015) – 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 –
6.07.2016 și Raport suplimentar (menține raportul inițial – 
Respingere) – distribuit – 28.02.2018 
Cameră decizională 
 

11.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
dialogului social nr.62/2011  (PL-x 99/2017) – 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 – 
28.02.2018 
Cameră decizională 
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12.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - 
Codul Muncii  (Pl-x 497/2017) – lege organică - Respinsă  de 
Senat - 20.11.2017 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 
28.02.2018 
Cameră decizională 
 

13.  Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea 
nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2016 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 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
(Pl-x 593/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
13.12.2017 
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă 
(Respingere) – distribuit – 1.03.2018 
Cameră decizională 
 

       
 
 

__________ 


