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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2013  

(septembrie-decembrie) 
 
 

În a doua sesiune parlamentară a anului 2013 (septembrie-decembrie), 
la Camera Deputaţilor au fost dezbătute 261 proiecte de legi, din totalul de 773 
proiecte aflate în procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea 91 
proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al Guvernului. 

Din totalul de 261 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei 
Deputaţilor în această sesiune, pentru 196 Camera Deputaţilor a fost Cameră 
Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 35 şedinţe în plenul 
Camerei Deputaţilor şi 10 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 261 proiecte 
de legi, din care 123 au fost adoptate şi 87 respinse. De asemenea, au fost 
adoptate 12 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 21 Hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 31 decembrie 2013, în procesul legislativ la Camera 
Deputaţilor se mai aflau 514 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 73 
înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei, şi 417 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea  septembrie-
decembrie 2013, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1386 întrebări 
adresate membrilor executivului, de un număr de 190 deputaţi. Numărul 
întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 886, reprezentând 63,92% din 
totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 
485, de un număr de 117 deputaţi din care la 255 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  
52,57%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de 
actualitate, numărul acestora a fost de 2040, desfăşurate pe parcursul a 15 
şedinţe, de un număr de 264 deputaţi. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea septembrie-decembrie 2013, au fost 
depuse următoarele 5 moţiuni simple: „Opriți instituționalizarea inchiziției 
audiovizualului şi manipularea democrației”, „CFR Marfă – Cronica unei 
alte privatizări eșuate”, „Taxare până la capăt! USL te vrea sărac”, 
„Descentralizarea USL, feudalizarea României”, toate fiind respinse. 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE 
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2013  
(septembrie-decembrie) 

 
(Situaţia cuprinde datele la 31 decembrie 2013) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 773 

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 328 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 445 

1) Dezbătute 
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională  

261 
196 

– votate  261 
din care: - înaintate la Senat      29 

                            - în procedura de promulgare 16 
                            - promulgate* 123 
                            - respinse definitiv 87 
                            - sesizare neconstituţionalitate 2 
                            - în reexaminare la Senat 4 

                            - la vot final 0 

2) Se află în proces legislativ 514 
a) pe ordinea de zi 73 
b) la comisii  417 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 11 

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

13 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 0 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 0 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 
4) Desesizări 6 

5) Retrase de iniţiatori 2 

 Cele 261 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                    131 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
     54  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 
     20  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                           57  proiecte de legi  
                   130 propuneri legislative 

    * În anul 2013 au fost promulgate 384  legi, dintre care 258 din iniţiativele legislative adoptate în 
sesiunea februarie-iunie 2013, 123 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 
2013, iar 3 din iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
 în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 
 

 

29

16

123

87

240

29 - înaintate la Senat
16 - în procedura de promulgare
123 - promulgate
87 - respinse definitiv
2 - sesizare neconstituţionalitate
4 - în reexaminare la Senat
0 - la vot final
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2013  
(septembrie-decembrie) 

 
 
 
 

54

20

57

130

54 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului

20 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

57 - proiecte de legi

130 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2013  
(septembrie-decembrie) 

 
 
 

 

417

111373

73 - pe ordinea de zi

417 - la comisii

11 - cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

13 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru
puncte de vedere Guvern
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III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2013  
(septembrie-decembrie) 

 
Nr.crt. Domeniul de reglementare 

Titlul legii 
Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice 

                                                                             (PL – x 112/2013) 

Legea nr.270/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.642  din  18 octombrie 2013 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării 
resurselor naturale, altele decât gazele naturale  
 
                                                                               (PL – x 96/2013)  

Legea nr.261/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.621  din  7 octombrie 2013 

3. Lege pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal  
 
 
                                                                            (PL – x 236/2013)  

Legea nr.262/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.621  din  7 octombrie 2013 

4. Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica 
Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscal cu privire la impozitele pe venit şi pe 
capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012  
 
                                                                             (PL – x 230/2013)  

Legea nr.276/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.665  din  30 octombrie 2013 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale  
 
                                                                             (PL – x 263/2013)  

        Legea nr.267/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.634  din  14 octombrie 2013 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2013 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară 
a instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă  
 
                                                                             (PL – x 265/2013)  

         Legea nr.269/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.636  din  15 octombrie 2013 

7. Lege pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru 
Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale  
 
                                                                             (PL – x 254/2013)  

         Legea nr.313/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.731  din  27 noiembrie 2013 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare  
  
                                                                             (PL – x 235/2013) 

         Legea nr.274/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.652  din  23 octombrie 2013 
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9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  
 
                                                                             (PL – x 184/2013)  

         Legea nr.264/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.633  din  14 octombrie 2013 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  
 
                                                                               (PL – x 58/2013)  

         Legea nr.273/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.652  din  23 octombrie 2013 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti, la 10 iunie 2013, aprobată prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 
26 iunie 2013  
 
                                                                            (PL – x 246/2013)  

         Legea nr.285/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.677  din  4 noiembrie  2013 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă  a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului  
 
                                                                             (PL – x 326/2012)  

         Legea nr.271/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.652  din 23 octombrie  2013 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la 
Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(1) din 
Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006   
 
                                                                             (PL – x 301/2013)  

         Legea nr.312/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.726  din 26 noiembrie  2013 

14. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a 
instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de 
reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a 
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat 
financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 
32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor   
 
                                                                             (PL – x 336/2013)  

        Legea nr.272/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.656  din 25 octombrie  2013 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar  în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 

        Legea nr.287/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.693  din 13 octombrie  2013 
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semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute 
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947, precum şi ale Legii nr.393/2006 privind acordarea 
de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în 
urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre 
şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la 
Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi 
Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul 
proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 
iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006    
 
                                                                            (PL – x 121/2013)  

16. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica India 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 
2013 
 
                                                                            (PL – x 315/2013)  

        Legea nr.329/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.769 din 10 decembrie  2013 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie 
majoritară  
 
                                                                            (PL – x 353/2013)  

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României , la Camera 
Deputaţilor din 17 decembrie 2013 

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale   
 
                                                                             (PL – x 284/2013)  

        Legea nr.301/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.706 din 18 noiembrie  2013 

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind 
plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile 
internaţionale 
  
                                                                             (PL – x 351/2013)  

        Legea nr.322/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.749 din 3 decembrie  2013 

20. Lege pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în 
conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind „Majorarea 
selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a 
participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de 
dezvoltare” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi 
respectiv în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind 
„Majorarea generală de capital 2010” adoptată de Consiliul 
Guvernatorilor BIRD 
 
                                                                             (PL – x324 /2013) 

        Legea nr.323/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.744 din 2 decembrie  2013 
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21. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2013 pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru 
aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme 
internaţionale 
 
                                                                            (PL – x 322/2013)  

        Legea nr.322/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.744 din 2 decembrie  2013 

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  

                                                                            (PL – x 153/2011)  

        Legea nr.303/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.709 din 19 noiembrie  2013 

23. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului                    nr. 
20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
 
                                                                             (PL – x344 /2013)  

        Legea nr.332/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.778 din 12 decembrie 2013 

24. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la 
bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate 
pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 
2007-2013   
 
                                                                              (PL – x323/2013)  

        Legea nr.334/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.774 din 12 decembrie 2013 

25. Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global 
privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale  
 
                                                                             (PL – x 384/2013)  

        Legea nr.328/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.762 din 9 decembrie  2013 

26. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea 
unui termen                        
                                                                             (PL – x 372/2013)  

Legea nr.349/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.812 din 20 decembrie  2013 

27. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă         
                                                                            (PL – x 381/2013)  

Legea nr.369/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.816 din 21 decembrie  2013 

28. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă   

                                                                             (PL – x 382/2013) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la Senat din 19 

decembrie 2013 
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29. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de 
consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
„Romtelecom” - S.A. 

            (PL – x 396/2013)   

Legea nr.348/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.812 din 20 decembrie  2013 

30. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 

        (PL – x 342/2013)   

Legea nr.342/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.811 din 20 decembrie  2013 

31 Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la 
Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia 
nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea 
statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare 
Internaţionale 
                                                                              (PL – x 325/2013)  

Legea nr.352/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.809 din 19 decembrie  2013 

32. Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv 
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin 
Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 
12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor 
executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013 

           (PL – x 389/2013)  

Legea nr.361/2013 
la Monitorul Oficial 

33. Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați 
în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 

                                                                              (PL – x 535/2013)  

Legea nr.355/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.802 din 19 decembrie  2013 

34. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului    nr. 17/2012 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare      
                            
                                                                                (PL – x 38/2013)  

        Legea nr.280/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.679 din 5 noiembrie  2013 

35. Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr. 69/2010 

 
                                                                               (PL – x534/2013)  

Legea nr.377/2013 
la Monitorul Oficial 

36. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal 
şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

  
(PL – x349/2013) 

        Legea nr.371/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.816 din 21 decembrie  2013 

37. 
 

Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare 
de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti 

                                                                             (PL – x427/2013)  

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 

38. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi 
decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de 
vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum 
şi pentru prorogarea unui termen 
                                              (PL – x424/2013 

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 
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39. 
 

Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa 
administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg 
la 25 ianuarie 1988 şi a Protocolului de modificare a Convenţiei 
privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, 
adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 
octombrie 2012  
 

             (PL – x444/2013)  

La Senat 
din 18 decembrie 2013 

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

                                                                             (PL – x 215/2013) 

        Legea nr.257/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.607 din 3 septembrie 2013 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului                                          

                                                                             (PL – x 159/2013) 

        Legea nr.341/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.787 din 16 decembrie 2013 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar și deconspirarea Securităţii  
                                                                              (Pl – x 136/2013)  

La Senat  
 din 3 septembrie 2013 

4. Lege pentru modificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statului Kuweit privind dobândirea, pe bază de 
reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru 
buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, 
semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012   
 
                                                                             (PL – x 229/2013)  

        Legea nr.292/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.702 din 15 noiembrie 2013 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea 
activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei  
 
                                                                             (PL – x 205/2013)  

        Legea nr.324/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.746 din 2 decembrie 2013 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională 
Anticorupţie  
 
                                                                            (PL – x 243/2013)  

       Legea nr.295/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.705 din 18 noiembrie 2013 

7. Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la 
Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 
 
                                                                            (PL – x 155/2013)  

la Senat  
 din 18 septembrie 2013 

8. Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei privind crearea Organizaţiei Internaţionale pentru 
colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei 
elctrotehnice "INTERELECTRO " în relaţie cu România  
 
                                                                           (PL – x 255/2013) 

       Legea nr.306/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.726 din 26 noiembrie 2013 
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9. Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară  
 
                                                                             (PL – x 282/2013)  

       Legea nr.296/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.699 din 14 noiembrie 2013 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului  
 
                                                                            (PL – x 209/2013)  

La Senat  
 din 7 octombrie 2013 

11. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii 
organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării 
terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 
ianuarie 2013    
                                                                           (PL – x 250/2013)   

         Legea nr.330/2013 
la Monitorul Oficial 

12. Lege privind modificarea şi completarea                      Legii nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism 
 
                                                                             (PL – x 337/2013)  

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la Senat din 19 

decembrie 2013 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului     nr. 1/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
instituţiilor de credit  
                                                                            (PL – x 159/2012)  

        Legea nr.288/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.691 din 12 noiembrie 2013 

14. Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea 
patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic 
 
                                                                           (PL – x 417/2012)   

       Legea nr.298/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.710 din 19 noiembrie 2013 

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii      nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală  
 
                                                                           (PL – x 335/2013)   

       Legea nr.300/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 11 decembrie 2013 

16. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi al procurorilor  
 
                                                                             (PL – x 257/2013)  

La Senat  
 din 22 octombrie 2013 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele 
preluate de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. prin 
alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011                        
 
                                                                           (PL – x 276/2013)   

       Legea nr.300/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.730 din  27 noiembrie  2013 

18. Lege pentru modificarea alin. (1) art. 11 al cap. II din titlul VII al 
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru 
modificare şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul 
comerţului  
                                                                             (PL – x 91/2013)  

       Legea nr.337/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.777 din 12 decembrie 2013 
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19. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale 
celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013  
 
                                                                            (PL – x 420/2013)  

         Legea nr.315/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.746 din  2 decembrie  2013 

20. Lege pentru modificarea şi completarea                          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 409/2013)  

         Legea nr.368/2013 
la Monitorul Oficial 

21. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
                                                                             (PL – x 536/2013)  

         Legea nr.353/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.812 din  20 decembrie  2013 
22. Lege pentru modificarea art. 253¹ din Codul Penal 

 
                                                

                                       (PL – x 467/2012) 

La promulgare 
din 16 decembrie 2013 

23. 
 

Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative 
                                              
                                                                             (PL – x 680/2011)  

La promulgare 
din 16 decembrie 2013 

24. 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii   
(Reexaminată, la cererea Preşedintelui României) 

         (PL – x 372/2011)   

La promulgare 
din 16 decembrie 2013 

25. 
 

Lege privind unele măsuri de reglementare a                   vânzării - 
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către 
persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru  Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare 
           (PL – x 579/2013)   

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 

 C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport : 
 

1. Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune  
                                                                           (PL – x 281/2013)   

În reexaminare la Senat 
din 18 decembrie 2013 

2. Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi 
al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010  

                                                                             (PL – x 256/2013) 

         Legea nr.256/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.748 din  3 decembrie  2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
                                                                             (PL – x 200/2013)  

La Senat  
 din 30 septembrie 2013 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului    nr. 22/2013 
privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa 
Guvernului       nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică  
                                                                           (PL – x 321/2013)   

         Legea nr.293/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.699 din  14 noiembrie  2013 
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5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului    nr. 13/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la 
premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de 
bacalaureat 2013    
 
                                                                            (PL – x 320/2013)  

        Legea nr.294/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.699 din  14 noiembrie  2013 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 
                                                                              (Pl – x 272 /2013)  

La Senat  
 din 29 octombrie 2013 

7. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 
din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul 
oficial nr.18 din 18 ianuarie 2011  
Se comunică respingerea propunerii legislative

          (Pl – x 283/2013)   

La Senat  
 din 29 octombrie 2013 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 
1/2011- Legea Educaţiei Naţionale  
Se comunică respingerea propunerii legislative

        (Pl – x 303/2013)   

La Senat  
 din 29 octombrie 2013 

9. Propunerea legislativă de modificare şi completare a articolului 77 
din Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011   
Se comunică respingerea propunerii legislative

         (Pl – x 304/2013)   

La Senat  
 din 29 octombrie 2013 

10. Lege pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale  
Se comunică respingerea propunerii legislative

       (Pl – x 305/2013)   

La promulgare 
din 23 decembrie 2013 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011   
Se comunică respingerea propunerii legislative

           (Pl – x 311/2013)   

La Senat  
 din 29 octombrie 2013 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.84 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011   
Se comunică respingerea propunerii legislative

        (Pl – x 313/2013)   

La Senat  
 din 29 octombrie 2013 

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2011 a Educaţiei Naţionale  

 
           (Pl – x 332/2013)   

La Senat  
 din 12 noiembrie 2013 

14. 
 

Proiect de Lege pentru modificarea art. 142 alin. (6) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 
                                                
 
                                                                           (PL – x 380/2013)   

La Senat 
             din 20 noiembrie  
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15. 
 

Propunere legislativă privind  instituirea unor facilităţi pentru 
studenţii şi masteranzii  de administraţie publică, ştiinţe politice, 
relaţii internaţionale şi studii europene sub forma unor stagii de 
practică retribuite 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 
                                                                            (Pl – x 367/2013)   

La Senat 
          din 20 noiembrie 2013 

 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
privind practica elevilor şi studenţilor nr. 258/2007 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 

                                                                           (Pl – x 366/2013)   

La Senat 
         din 20 noiembrie 2013 

 

17. Lege pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei 
Limbii Române  

                                                                            (PL – x 269/2013) 

        Legea nr.290/2013 
 La  Monitorul Oficial 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea    articolului 76 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

           (PL – x 379/2013) 

La Senat 
           din 10 decembrie 2013 

 

 D. Domeniul drepturile omului, culte, problemele minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi 

1. Lege privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a   Romilor - 
Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea 
Agenţiei Naţionale pentru Romi     
                      
                                                                            (PL – x 345/2013)  

        Legea nr.318/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 745 din 2 decembrie 2013 

2. Propunerea legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor 
art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau 
Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007                    

                                                                            (PL – x 273/2013) 

La Senat  
 din 29 octombrie 2013 

3. Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari” 
 
                                                                            (PL – x 238/2013)  

La promulgare 
din 16 decembrie 2013 

 E. Domeniul industrii  şi servicii : 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţial aerian comun între 
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 
26 iunie 2012 
                                                                            (PL – x 252/2013) 

        Legea nr.308/2013 
La Monitorul Oficial 

2. Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 
Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat 
la Bruxelles la 17 decembrie 2009  
                                                                             (PL – x 251/2013) 
 
   

        Legea nr.311/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 743 din 2 decembrie   2013 
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3. Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 
Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi 
statele membre ale acesteia , ca a doua parte, Islanda, ca a treia 
parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 
2011 şi respective 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a 
Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul 
Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind 
transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, 
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, 
Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei , ca a patra parte, 
semnat la 16 iunie 2011 şi respective 21 iunie 2011 la Luxemburg 
şi Oslo  
                                                                           (PL – x 253/2013) 

        Legea nr.309/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 742 din 29 noiembrie 2013 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul feroviar  
                                                                          (PL – x 384/2009)   

        Legea nr.283/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 677 din 4 noiembrie 2013 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România  
 
                                                                           (PL – x 354/2010)   

        Legea nr.282/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 677 din 4 noiembrie 2013 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului              nr. 17/2010 
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de 
Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind  aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România   
                                                                           (PL – x 718/2010) 

        Legea nr.279/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 678 din 5 noiembrie 2013 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare 
parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta - 
Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru 
Energia Nucleară – RATEN  
 
                                                                             (PL – x 274/2013)  

        Legea nr.302/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.706 din 18 noiembrie 2013 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică 
aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din 
cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a 
Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de 
transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)  
Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 
2013 

                                                                           (PL – x 312/2013) 

        Legea nr.354/2013 
la Monitorul Oficial 
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9. Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 
2012    
                                                                            (PL – x 314/2013) 
 

        Legea nr.351/2013 
la Monitorul Oficial 

10. Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, 
precum și a Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 

          (PL – x 419/2013)      

        Legea nr.378/2013 
la Monitorul Oficial 

11. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii      
(Reexaminată, la cererea Preşedintelui României) 

                                                                            (PL – x 468/2009) 

        Legea nr.345/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.811 din 20 decembrie 2013 

12. 
 

Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare 
la achiziţiile publice 
(Reexaminată, la cererea Preşedintelui României 

                                                                            (PL – x 225/2009) 

         Legea nr.346/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.811 din 20 decembrie 2013 

13. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi 
a contractelor de concesiune de servicii                                      
(Reexaminată, la cererea Preşedintelui României) 

       (PL – x 117/2009) 

         Legea nr.347/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.812 din 20 decembrie 2013 

14. 
 

Lege privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve 
de ţiţei şi de produse petroliere 

        (PL – x 496/2013) 

Legea nr.360/2013 
la Monitorul Oficial 

15. 
 

Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de 
circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea 
executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări 

       (PL – x 572/2013) 

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 

16. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie 

                                                                            (PL – x 227/2013) 

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 
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17. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
activitatea Departamentului pentru Energie 

         (PL – x 502/2013) 

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 

18. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale 
                                    
                                                                              (PL – x 449/2013) 

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 

19. Lege privind parteneriatul public-privat 

                                                                              (PL – x 457/2013) 

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân 

                                                                           (PL – x 912/2007) 

        Legea nr.258/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 600 din 26 septembrie 2013 

2. Lege privind emisiile industriale  
 
                                                                           (PL – x 237/2013)   

        Legea nr.278/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 671 din 1 noiembrie 2013 
3. Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei 
publice locale 

                                                                            (PL – x 181/2013) 

La Senat  
 din 24 septembrie 2013 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de 
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 
publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor  
                                                                            (PL – x 245/2013)  

La promulgare 
din 19 decembrie 2013 

5. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale 
 
                                                                           (PL – x 207/2013)   

La Senat  
 din 7 octombrie 2013 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în 
Construcţii – I.S.C.   
                                                                            (PL – x 156/2013)  

         Legea nr.350/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 809 din 19 decembrie 2013 
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7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică  
 
                                                                           (PL – x 350/2012)   

         Legea nr.281/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 679 din 5 noiembrie 2013 

8. Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional 

                                                                              (Pl – x 208/2013) 

La Senat  
 din 16 octombrie 2013 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului              nr. 27/2013 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece  
                                                                            (PL – x 341/2013) 

        Legea nr.304/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 723 din 25 noiembrie 2013 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 

                                                                             (PL – x 262/2013) 

La Senat  
 din 23 octombrie 2013 

11. Lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale  
          
                                                                            (PL – x 216 /2013) 

         Legea nr.338/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.777 din 12 decembrie 2013 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 65 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice  locale  

              (Pl – x 302/2013) 

La Senat  
 din 11 noiembrie 2013 

13. Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală 

          (PL – x 376/2013) 

         Legea nr.342/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.809 din 19 decembrie 2013 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 41/2012) 

La promulgare 
din 12 decembrie 2013 

15. Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judeţean 
Tulcea 
                                                                             (PL – x 161/2013) 

         Legea nr.363/2013 
la Monitorul Oficial 

16. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii  preşcolari din grădiniţele de stat şi private 
cu program normal de 4 ore 

          (PL – x 390/2013) 

         Legea nr.362/2013 
la Monitorul Oficial 
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17. 
 

Proiect de Lege privind  modificarea şi completarea art. 9 alin. (4) 
din Legea nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali 

            (PL – x 364/2013) 

La Senat  
din 10 decembrie 2013 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de 
protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare  
 
                                                                            (PL – x 158/2013) 

        Legea nr.259/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 612 din 2 octombrie  2013 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri  
                                                                            (PL – x 217/2013)  

        Legea nr.277/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 661 din 29 octombrie  2013 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea 
termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale    

                                                                            (PL – x 277/2013) 

        Legea nr.284/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 677 din 4 noiembrie  2013 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei  
                                                                            (PL – x 267/2013)  

        Legea nr.286/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 691 din 12 noiembrie  2013 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă 
 
                                                                            (PL – x 350/2013)  

         Legea nr.333/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 774 din 11 decembrie  2013 

6. Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 
superior 

                                                                            (PL – x 319/2013)  

        Legea nr.335/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 776 din 12 decembrie 2013 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului 
diplomatic şi consular al României                     
 
                                                                            (PL – x 448/2013)  

La promulgare 
din 12 decembrie  2013 

8. Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice 
  
                                                                            (PL – x 717/2011)  

La promulgare 
din 23 decembrie  2013 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administraţie şi Reglementare în Comunicaţii  
 
                                                                            (PL – x 195/2013) 

        Legea nr.299/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 699 din 14 noiembrie  2013 
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I.  Domeniul sănătate şi familie: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 
97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate  
 
                                                                             (PL – x 872/2010) 

        Legea nr.263/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 626 din 9 octombrie 2013 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în 
vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru 
prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii 
şi pandemii  
                                                                             (PL – x 266/2013)  

       Legea nr.268/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 635 din 15 octombrie 2013 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii  
 
                                                                               (PL – x 89/2013) 

         Legea nr.359/2013 
la Monitorul Oficial 

4. Lege pentru modificarea art. 196¹ din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  
  
                                                                            (PL – x 399/2013)  

Legea nr.358/2013 
la Monitorul Oficial 

 
 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 

1. Lege pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din Legea nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii  publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional    

                                                                             (PL – x 760/2010) 

        Legea nr.275/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 659 din 28 octombrie  2013 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 
fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor  
                                                                             (PL – x 306/2013)  

        Legea nr.289/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 691 din 12 noiembrie  2013 

3. Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi 
al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de 
producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate  

                                                                               (Pl – x 286/2013) 

        Legea nr.297/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 709 din 19 noiembrie  2013 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 
privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea 
art. II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
 
                                                                             (PL – x 334/2013) 
   

În reexaminare la Senat, la 
 cererea Preşedintelui României 

din 12 decembrie 2013 
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr.349/2007 
privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 
managementului substanţelor chimice 
 
                                                                            (PL – x 316/2013)  

      Legea nr.326/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 752 din 4 decembrie  2013 

6. Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 
1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - 
Şişeşti” - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului 
de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa” 
 
                                                                             (PL – x 387/2013) 

Legea nr.387/2013 
la Monitorul Oficial 

7. Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţa totală de 5050 
mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - 
Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea 
Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad - 
Timişoara - Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de 
autostradă” 

                                                                            (PL – x 386/2013)  

Legea nr.386/2013 
la Monitorul Oficial 

8. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
                                                                              (PL – x 393/2013) 

Legea nr.379/2013 
la Monitorul Oficial 

9. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996 
                                                
                                                                            (PL – x 392/2013) 

Legea nr.357/2013 
la Monitorul Oficial 

10. 
 

Legea apiculturii 
                                                                            (PL – x 148/2013) 
 

  La promulgare 
 din 16 decembrie 2013 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 
                                                                             (PL – x 504/2013) 

La promulgare 
 din 16 decembrie 2013 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale 
pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de 

La promulgare 
 din 19 decembrie 2013 
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compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice 
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de 
mediu 
 
                                                                          (PL – x 371/2013) 

13. 
 

Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate 
în subordinea acestuia    
 
                                                                             (PL – x 346/2013) 

La promulgare 
 din 23 decembrie 2013 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul 
protecţiei martorilor adoptat la Štiřín, Republica Cehă la 24 mai 
2012, semnat de România la Štiřín Republica Cehă, la aceeaşi data  

                                                                             (PL – x 231/2013) 

         Legea nr.310/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 748 din 3 decembrie  2013 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului  
 
                                                                             (PL – x 244/2013)  

         Legea nr.339/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.776 din 12 decembrie  2013 

3. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în 
domeniu apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013  

                                                                             (PL – x 249/2013) 

         Legea nr.305/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.759 din 6 decembrie  2013 

4. Lege pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare  
 
 
                                                                             (PL – x 242/2013)  

         Legea nr.327/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.762 din 9 decembrie  2013 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr. 265/2010 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României                  
                                                                             (PL – x 343/2013)  

       Legea nr.314/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 728  din 26 noiembrie  2013 

6. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în 
domeniul apărării, semnat la Varşovia, la 5 iunie 2013    
 
                                                                            (PL – x 363/2013)  

         Legea nr.319/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.759 din 6 decembrie  2013 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea 
absolvenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 
promoţia 2013    
 
                                                                             (PL – x 397/2013)  

         Legea nr.331/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.774 din 11 decembrie  2013 
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8. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului              nr. 
30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea 
funcţionării Centrului Sud - Est European de Aplicare a Legii 
 
                                                                             (PL – x 408/2013)  

          Legea nr.336/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.774 din 11 decembrie  2013 

9. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul migraţiei şi azilului 
 
                                                                             (PL – x 404/2013)  

  Legea nr.376/2013 
la Monitorul Oficial 

10. Lege privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
                                                                     (PL – x 574/2013)   

  Legea nr.374/2013 
la Monitorul Oficial 

11. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea               Legii nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare 
                                                                            (PL – x 445/2013)  

La Senat  
 din 18 decembrie 2013 

 L. Domeniul politică externă: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/1992 
privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru 
prestarea acestora 
                                                                           (PL – x 352/2013) 

         Legea nr.317/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 745  din 2 decembrie  2013 

2. Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global 
privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale  

                                                                            (PL – x 384/2013)  

         Legea nr.328/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 762  din 9 decembrie  2013 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul 
European din România 
                                                                           (PL – x 407/2013)   

         Legea nr.370/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 816  din 21 decembrie  2013 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea 
Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară 
Română/Republica Socialistă România/România şi Republica 
Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi 
Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, 
semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 
                                                                         (PL – x 498/2013)   
 

  La Senat 
 din 18 decembrie 2013 

 M. Domeniul economic: 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante 
asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase și Neferoase 
"REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent  
 
                                                                           (PL – x 234/2013) 

       Legea nr.266/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 634  din 14 octombrie  2013 
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2. Lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat 
între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la 
Bucureşti la 15 februarie 2013 
                                                                           (PL – x 141/2013)   

Sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele României 

din 24 octombrie 2013 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară  
                                                                            (PL – x 247/2013) 

La Senat  
din 24 septembrie 2013 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea şi completarea  Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România    
 
                                                                           (PL – x 378/2013)   

la Senat  
din  12 noiembrie 201 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii             
(Reexaminată, la cererea Preşedintelui României) 
                       
                                                                           (PL – x 821/2007)   

       Legea nr.344/2013 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 811  din 20 decembrie  2013 
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IV. CENTRALIZATOR 

AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR  

  în a doua sesiune ordinară a anului 2013  
(septembrie-decembrie) 

 
 

  (pe domenii de reglementare) 
 

Domeniul de reglementare 
Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 

A. Domeniul buget-finanţe 39 

B. Domeniul juridic 25 

C. 
Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi 

sport 
18 

D. 
Domeniul  drepturile omului, culte, problemele 

minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi 

3 

E. Domeniul industrie şi servicii 19 

F. Domeniul administraţie  publică 17 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate 8 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei 1 

I. Domeniul sănătate şi familie 4 

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător 13 

K. 
Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă   

naţională 
11 

L. Domeniul politică externă 4 

M. Domeniul economic 5 

 
                                                                                                         Total : 167 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 

 
1.  H.C.D. nr.24/02-09-2013 

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor 

2.  H.C.D. nr.25/03-09-2013 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat 

3.  H.C.D. nr.26/03-09-2013 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat 

4.  H.C.D. nr.27/10-09-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

5.  H.C.D. nr.28/08-10-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

6.  H.C.D. nr.29/22-10-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor 
comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

7.  H.C.D. nr.30/12-11-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor 
comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

8.  H.C.D. nr.31/12-11-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor  

9.  H.C.D. nr.32/19-11-2013 
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2014  

10.  H.C.D. nr.33/27-12-2013 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

11.  H.C.D. nr.34/27-12-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

12.  H.C.D. nr.35/27-12-2013 
HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat 

 
 



 28

VI. HOTĂRÂRI ALE  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 

1.  H.P. nr.56/17-09-2013 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării 
minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea 
dezvoltării activităţilor miniere în România 

2.  H.P. nr.57/17-09-2013 
HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia 
Elveţiană 

3.  H.P. nr.58/22-10-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 
56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor 
auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării 
activităţilor miniere în România 

4.  H.P. nr.59/22-10-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind 
constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale 

5.  H.P. nr.60/05-11-2013 
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară 

6.  H.P. nr.61/04-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2013 

7.  H.P. nr.62/04-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Francofoniei 

8.  H.P. nr.63/04-12-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 

9.  H.P. nr.64/04-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a NATO  

10.  H.P. nr.65/04-12-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din 
decembrie 1989 
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11.  H.P. nr.66/10-12-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente 
a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de 
Sud-Est 

12.  H.P. nr.67/10-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare 

13.  H.P. nr.68/10-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 
privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi 
Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) 

14.  H.P. nr.69/10-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

15.  H.P. nr.70/10-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 
privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Mediteranei 

16.  H.P. nr.71/10-12-2013 
HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe 
Unite  

17.  H.P. nr.72/10-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administraţie al 
Societăţii Române de Televiziune pe anul 2010 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 
2010 al Societăţii Române de Televiziune 

18.  H.P. nr.73/10-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară 
ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012 

19.  H.P. nr.74/10-12-2013 
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 
legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi 

20.  H.P. nr.75/20-12-2013 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea 
atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului " 

21.  H.P. nr.76/20-12-2013 
HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de 
Televiziune 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  
LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  GUVERNULUI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2013 
 (septembrie-decembrie) 

 
 

În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista 
priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2013, 
care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  

Dintre cele 169 de proiecte,  91 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au 
parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 
 

Camera 
Decizională 

Total 
proiecte 

În procedură la CD 
Adoptate / Respinse de CD 

 

CD, primă 
Cameră 
sesizată 

18 
- pe ordinea de zi a Camerei Dep.: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

1 
0 
0 

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

9 
0 
8 

CD, 
Cameră 

Decizională 
73 

- pe ordinea de zi a Camerei Dep.: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

1 
28 
0 

- în reexaminare la Senat: 
- respinse de Parlament: 
- legi în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

1 
2 
1 

40 

TOTAL 
GENERAL 

91  30  61 
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ANEXĂ 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 
 
 

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

                              
Nr. 
crt 

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

1 
PLx403 
/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de 
la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul 
achiziţiilor publice.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea 
creșterii gradului de absorbție a fondurilor 
structurale alocate României în perioada 2007-
2013, în sensul creării cadrului legislativ care să 
permită suportarea dela bugetul de stat a 
creanțelor bugetare rezultate din corecțiile 
financiare aplicate pentru neregulile constatate în 
desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 

 S - Adoptat 
pe 
21.10.2013 

 
CD - OZ  Plen 

 Raport  de 
adoptare, cu 
amendamente 
depus pe data 
de 12.12.2013 

 (528/R 
2013) 

2 PLx 537 
/2013 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 
1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și 
al bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002.  
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: Senat 

Aderarea României la Protocolul din 2002 la 
Convenția de la Atena din 1974 privind 
transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor 
lor. 

 CD - OZ  
Plen 

TAC: 15.02.2014 
 
S -  

 Raport  de 
adoptare, în 
forma inițiatorului 
depus pe data de 
17.12.2013 

 (549/R 
2013) 
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Nr. 
crt 

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

3 PLx592 
/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  
Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 
104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free, Legea 
nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG 
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală. 

 S -  Adoptat 
pe 
14.10.2013 

 
CD - BUG și JUR 
pt. raport comun 

  

  

  

 TDR: 
22.11.2010 

4 PLx458 
/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG 
nr.32/2012 privind organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD  

Înființarea și reglementarea activității 
organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea 
directivelor europene incidente în domeniul 
valorilor mobiliare și modificarea subsecventă a 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. 

 S - Adoptat 
pe 
30.10.2012 

 
CD - BUG  
pt. raport  

  

  

 TDR: 
29.11.2012 

5 PLx85 
/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din 
acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD 

 Stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor 
salariale ale personalului bugetar la nivelul lunii 
decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 
2013, precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin 
Legea nr.283/2011 privind aprobarea OUG 
nr.80/2010 pentru completarea art .11 din OUG 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

 S -  Adoptat 
pe 
11.03.2013 

 
CD - BUG și 
MUN pt. raport 
comun 

 TDR:02.04.2
013 

6 PLx97 
/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din 
sectorul gazelor naturale.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD

Instituirea unui impozit asupra veniturilor 
suplimentare obţinute de operatorii economici 
care desfăşoară activităţi de extracţie şi 
comercializare a gazelor naturale. 

 S - Adoptat 
pe 
19.03.2013 

 
CD - BUG și IND 
pt. raport comun 

 TDR: 
11.04.2013 
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Nr. 
crt 

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

7 PLx105 
/2013 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege, care, potrivit prevederilor 
art. 8 din proiect se va realiza începând cu data 
de 1 ianuarie 2014, în baza unei proceduri de 
evaluare și selecție care respectă principiile 
concurenței, eficienței și transparenței în alocarea 
fondurilor publice. 

 S - Adoptat 
pe 
25.03.2013 

 
CD - BUG, MUN 
și JUR  
 pt. raport comun 

  

  

  

 TDR: 
18.04.2013 

8 PLx107 
/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui timbru de mediu  care „prin 
valori mai echilibrate să elimine semiblocajul din 
piaţa auto de vehicule rulate, să fie în 
concordanţă cu principiile europene în domeniul 
protecţiei mediului – care pun un accent tot mai 
mare pe stimularea achiziţiei de vehicule eficiente 
(CO2) şi mai puţin poluante  

 S - Adoptat 
pe 
02.04.2013 

 
CD - BUG și IND 
pt. raport comun 

  

  

  

 TDR:23.04.2
013 

 
9 

PLx 718 
/2007 

 

Proiect 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.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD 

Îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea 
conceptului de „constatare amiabilă de 
accident”, prin care societăţile din domeniul 
asigurărilor sunt implicate în activităţile de 
constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public 
realizat de Poliţia Rutieră, separându-se modul 
de soluţionare a evenimentelor rutiere prin 
raportare la urmările produse şi, totodată, se 
prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident.

 S - Adoptat 
pe 
22.10.2007 

 
CD - IND și JUR 
pt. raport comun 

  

  

  

 TDR: 
27.11.2007 
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Nr. 
crt 

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

10 
PLx 445 

/2010 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD 

Se reglementează în mod armonios legislaţia în 
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii 
metalelor preţioase a pietrelor preţioase în 
România cu standardele UE, astfel încât să 
răspundă cerinţelor economiei de piaţă. Se 
înlocuiesc prevederile Decretului nr. 244/1978, 
act normativ restrictiv prin care s-a constituit 
monopolul statului asupra operaţiunilor cu metale 
preţioase în România, prevederi devenite 
perimate după anul 1990. 

 S - Adoptat 
pe 
02.09.2010 

 
CD - Retrimis pe 
19.03.2013 - IND 
și JUR  pt. raport 
suplimentar 
comun 

  

 TDR: 
2.04.2013 

11 
PLx 185 

/2013 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru 
modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 8 lit.b din OUG  nr.34/2006 
privind atribuirea de contracte de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
serviciu, în sensul exceptării transportatorilor 
aerieni din categoria autorităţilor contractante. 

 S - Adoptat 
pe 
04.06.2013 

 
CD - IND și JUR 
pt. raport comun  

  

  

  

 TDR: 
18.06.2013 

12 
PLx 186 

/ 2013 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, în sensul accelerării procedurilor de 
achiziţie, concretizate în introducerea în termene 
limită pentru fiecare etapă. 
 

 S - Adoptat 
pe 
04.06.2013 

 
CD - IND și JUR 
pt. raport comun  

  

  

  

 TDR: 
18.06.2013 
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Nr. 
crt 

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

13 PLx 508 
/2013 

Proiect de lege privind invențiile de serviciu. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD    

Invențiile de serviciu, în scopul stimulării și 
lansării mediului de afaceri, dar și în scopul 
stimulării salariaților care prestează o muncă de  
creație în îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu 
sau prin utilizarea experienței angajatorului, prin 
stabilirea unei remunerații echitabile la care 
aceștia au dreptul ca urmare a realizării unor 
invenții. 

 S - Adoptat 
pe 
11.11.2013 

 
CD – IND 

  pt. raport  

  

  

  

  

 TDR: 
28.11.2013 

 

14 PLx 468 
/ 2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD 

Se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi 
transpune Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului referitoare la 
apropierea legislaţiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare. 

 S - Respins 
pe 
30.10.2013 

 
CD - AGR și 
SAN  pt. raport 
comun 

  

  

  

 TDR: 
29.11.2012 

15 PLx 425 
/ 2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.81/2013 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi 
administrarea Consiliului Judeţean Brăila.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD     

Transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Staţiunea 
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în 
domeniul public al judeţului Brăila şi 
administrarea CJ Brăila, prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 45/2009 – potrivit cărora 
terenurile date în administrarea unităților de 
cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate 
publică sunt inalienabile, insesizabile, 
imprescriptibile și pot fi scoase din proprietatea 
publică și din administrarea unităților de 
cercetare-dezvoltare din agricultură și 
silvicultură doar prin lege 

 S - Adoptat 
pe 
28.10.2013 

  

CD - AGR și JUR  
pt. raport comun 

  

  

  

 TDR: 
12.11.2013 
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Nr. 
crt 

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

16 PLx 580 
/ 2013 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD     

Modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 S - Adoptat 
pe 
10.12.2013 

 CD- AGR 
pt. raport 

  

 TDR: 
30.12.2013 

17 PLx 502 
/ 2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România.  
- Procedură de urgență: nu  
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale 
din România, precum şi stabilirea unui cadru 
juridic corespunzător privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului instituţional al 
minorităţilor naţionale. 

 S - Respins 
pe 
24.10.2005 

 
CD - Retrimis pe 
18.09.2012 - 
DROM  pt. raport  

  

 TDR: 
25.09.2012 

18 PLx233 
/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD    

Abrogarea HG nr.577/1997 pentru aprobarea 
Programului privind reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi 
de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea 
şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în 
unităţile administrativ-teritoriale cu resurse 
turistice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 S  - Adoptat 
pe 
17.06.2013 

 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  

  

  

  

 TDR: 
10.09.2013 

19 PLx275 
/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind criza 
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-
teritoriale.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului general și procedural pentru 
acoperirea pasivului unităților administrativ-
teritoriale aflate în criza financiară sau 
insolvență. 

 S  - Adoptat 
pe 
03.09.2013 

CD - ADMIN 
și JUR 
pt. raport comun

  

  

 TDR:17.09.2
013 
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Nr. 
crt 

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

20 PLx395 
/2013 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 82/2013 pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată , cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul 
instituirii obligativității existenței acordului 
conducătorilor autorităților sau instituțiilor 
publice pentru realizarea redistribuirii 
funcționarilor publici cărora le-au încetat 
raporturile de serviciu din motive neimputabile 
lor. 

 S - Adoptat 
pe 
21.10.2013 

 
CD - ADMIN  
pt. raport  

  

  

  

 TDR: 
05.11.2013 

21 PLx507 
/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri şi a Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activități cu caracter 
ocazional desfășurate de zilieri, în sensul 
extinderii ariei beneficiarului de lucrări, care 
poate fi și o persoană fizică autorizată sau 
întreprinzător titular al întreprinderii individuale 
sau familiale, redefinirea caracterului ocazional 
al activităților necalificate, posibilitatea minorilor 
cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani de a presta 
asemenea activități cu acordul părinților sau 
reprezentanților legali, stabilirea de noi obligații 
în domeniul securității și sănătății în muncă 
pentru ambele părți. 

 S - Adoptat 
pe 
11.11.2013 

 
CD - MUN 
pt. raport 
 

  

  

 TDR: 
28.11.2013 

22 PLx174 
/2009 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD   

Exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România. 

 S - Adoptat 
pe 
04.03.2009 

 
CD - Retrimis pe 
05.05.2009 - SAN 
pt. raport 
suplimentar  

  

 TDR: 
04.06.2009 
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Nr. 
crt 

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

23 
PLx 460 

/ 2012 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul sanitar.  
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sanitar, referitoare atât la 
activitatea medicală, cât şi la sursele, şi anume: 
crearea unui cadru legal pentru responsabilizarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
implicit  a reprezentanţilor colectivităţilor locale 
în conducerea şi coordonarea spitalelor publice. 

 S - Adoptat 
pe 
30.10.2012 

 
CD - SAN  
pt. raport  

  

  

  

 TDR: 
29.11.2012 

24 PLx 620 
/2009 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă 
sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la 
programe de studii de licenţă autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD    

Aprobarea OUG nr. 10/2009, care are ca obiect 
de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi 
la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la 
programele de studii de licenţă sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate, măsurile 
preconizate fiind luate ca urmare a abaterilor 
deosebit de grave constatate în derularea 
procesului de învăţământ la 
specializările/programele de studii organizate la 
aceste forme de învăţământ la Universitatea 
„Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea 
nr. 443/2002. 

 S - Adoptat 
pe 
25.11.2009 

 
CD - Retrimis pe 
23.02.2010 - INV 
pt. raport 
suplimentar  

  

 TDR: 
02.03.2010 

25 PLx 377 
/ 2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OG nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 S -  Adoptat 
pe 
25.05.2011 

 
CD - Retrimis pe 
27.03.2012 - INV 
pt. raport 
suplimentar 

  

 TDR: 
10.04.2012 
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Nr. 
crt 

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

26 PLx 670 
/ 2011 

Proiect 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.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 S - Adoptat 
pe 
21.11.2011 

 
CD - INV  
pt. raport 

 TDR: 
20.12.2011 

27 PLx 775 
/ 2011 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii monumentelor de for public nr.120/2006.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Se au în vedere: înlocuirea sintagmei 
„monumente de for public” cu „lucrări de artă 
vizuală de for public” pentru evitarea confuziilor 
cu „monumentele istorice”; includerea în 
categoria lucrărilor de artă vizuală a plăcilor 
comemorative, a fântânilor decorative, a 
mobilierului urban de dimensiuni monumentale cu 
caracter decorativ; reglementarea competenţelor 
structurilor abilitate în domeniu; majorarea 
nivelului amenzilor. 

 S - Adoptat 
pe 
06.12.2011 

 
CD - CULT 
 pt. raport  

  

 TDR:09.02.2
012 

28 PLx 373 
/ 2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2013 privind 
reorganizarea unor instituţii publice aflate în 
subordinea Ministerului Culturii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Cameră decizională: CD    

Reorganizarea unor instituții publice aflate în 
subordinea Ministerului Culturii, având în vedere 
actuala situație financiară care reclamă 
constăngeri de ordin bugetar și, în mod imperios, 
o reducere a cheltuielilor publice. 

 S - Adoptat 
pe 
08.10.2013 

 
CD - CULT 
 pt. raport  

  

  

  

 TDR:28.10.2
013 

29 
PLx 391 

/ 2013 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.68/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului juridic privind managementul 
instituţiilor publice de cultură care organizează și 
desfășoară activități cultural-artisticesau oferă 
servicii în domeniul culturii. 

 S -  Adoptat 
pe 
21.10.2013 

 
CD - CULT 
 pt. raport  

  

  

  

 TDR: 
05.11.2013 
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Nr. 
crt 

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

30 PLx 394 
/ 2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea cadrului legal de desfășurare a 
procesului civil prin adoptarea Codului de 
procedură civilă și punerea în aplicare a noilor 
instituții adoptate prin Codul civil impune 
revizuirea urgentă a legislației în materia taxele 
judiciare de timbru, precum și acoperirea 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea 
infrastucturii, pregătirea personalului din 
sistemul justiției etc. 

 S - Adoptat 
pe 
21.10.2013 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

  

  

  

 TDR: 
05.11.2013 

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

 
Nr. 
crt 

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

1 PLx 156 
/ 2010 

Proiectul  Legii  educaţiei naţionale şi învăţarea pe 
tot parcursul vieţii.  

Reglementarea educației naționale, asigurarea 
cadrului legal pentru exercitarea dreptului 
fundamental la învățătură, stabilind organizarea, 
structura, funcțiile, conducerea și finanțarea 
unitară a învățământului. 

 CD - Adoptat 
pe 12.04.2010 

 
S - INV 
 pt. raport  

 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 

2 PLx 522 
/2010 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea 
unor acte normative din domeniul educaţiei şi 
cercetării.  

Reorganizarea unor instituții din domeniul 
cercetării științifice, stabilirea noilor atribuții și a 
regulamentului de organizare și funcționare ale 
acestora, în scopul declarat al raționalizării 
cheltuielilor și evitarea paralelismului 
instituțional. 

 CD - Adoptat 
pe 02.11.2010

  

S - INV  
pt. raport

 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 
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Nr. 
crt 

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

3 PLx1 
/ 2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor.  

Modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Național de Formare Profesională a 
Adulților, republicată, constând în măsuri pentru 
îndeplinirea atribuțiilor  Consiliului Național al 
Calificărilor și al Formării Profesionale a 
Adulților și ale Unității Executive a Consiliului 
Național al Calificărilor și al Formării 
Profesionale a Adulțilot, precum și a obligațiilor 
asumate de către cele două instituții în proiectele 
strategice cu finanțare nerambursabilă din 
fonduri europene.  

 CD -  Adoptat 
pe 17.05.2011

  

S -  MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
08.06.2011 

4 PLx 521 
/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

Modificarea și completarea OUG nr. 75/2005 
privind asigurarea calității educației, în sensul 
armonizării acestui act normativ cu prevederile 
Legii educației naționale nr. 1/2011. 

 CD - Adoptat 
pe 02.11.2010 

 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 
 
 
 
 

5 PLx780 
/2011 

Proiect de lege privind statutul personalului de 
specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul 
justitiei.  

Reglementarea statutului personalului de 
specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și 
al parchetelor de pe lângă acestea, propunându-
se spre abrogare actualea reglementare în 
domeniu. 

 CD - Adoptat 
pe 27.03.2012 

  

S - JUR și DROM 
pt. raport comun

 
 
 
TDR:24.04.2012 
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Nr. 
crt 

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

6 PLx 237 
/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.21/2012 privind 
modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011.  

Asigurarea încadrării cu personal didactic titular 
la clasa pregătitoare, a reglementării posibilității 
funcționării claselor sub efectivul minim în zonele 
izolate din mediul rural, precum și ocupării 
funcțiilor de conducere în unitățile de învățământ 
preuniversitar și casele corpului didactic și în 
inspectoratele școlare, până la organizarea 
concursurilor pentru ocuparea acestor funcții. 

 CD - Adoptat 
pe 19.06.2012 

 
S  -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR:27.08.2012 

7 PLx 9 
/ 2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor 
măsuri în domeniul învățământului și cercetării, 
precum și în ceea ce privește plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătorești devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 
2013.  

Modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011, precum și luarea unor 
măsuri pentru punere în executare a titlurilor 
executorii devenite exigibile în perioada 1 
ianuarie 2013-31 decembrie 2013 privind 
acordarea unor drepturi salariale personalului 
din sectorul bugetar. 

 CD - Adoptat 
pe 05.03.2013 

 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR:21.05.2013 

8 PLx 81 
/ 2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011.  

Modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011,în sensul ca personalul de 
conducere, de îndrumare și de control să poată fi 
degrevat parțial de norma didactică, pe baza 
normelor aprobate prin ordin al ministrului 
educației naționale, elaborate cu consultarea 
federațiilor sindicale din învățământ. 

 CD - Adoptat 
pe 09.04.2013 

 
S -  INV 

 pt. raport 

 
 
 
 
TDR:07.05.2013 

9 PLx 245 
/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcționalității 
administrației publice locale, a numărului de posturi 
și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile 
publice, din subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor.  

Stabilirea unor măsuri privind funcționalitatea 
administrației publice locale, a numărului de 
posturi, precum și reducerea cheltuielilor în 
cadrul instituțiilor și autorităților publice din 
subordinea, sub autoritatea sau xcoordonarea 
Guvernului ori a ministerelor. 

 CD - Adoptat 
pe 30.09.2013 

 

 S - ADMIN și 
MUN 

  pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 



 

 43  
 
 

Nr. 
crt 

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

10 PLx382 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă. 

Extinderea aplicabilității mecanismului decontării 
cererilor de plată pentru condițiile specifice 
programelor finanțate prin POSDRU, asigurarea 
operativă a fondurilor și surselor necesare 
Autorității de management pentru efectuarea 
tuturor tipurilor de plăți, asigurarea 
funcționalității sistemului mecanismului cererilor 
de plată pentru toți beneficiarii finali  

 S - Adoptată pe 
16.10.2013 

 
CD  - Adoptată pe 
19.11.2013 

 19.12.2013 
Preşedintele 
României a 

solicitat 
reexaminare 

(înregistrată la 
Senat) 

 
 

11 PLx 287 
/2013 

Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din 
sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi 
recunoaşterea organizaţiilor de producători din 
sectorul laptelui şi al produselor lactate.  

Stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate în vederea 
consolidării responsabilităților operatorilor din 
sectorul produselor lactate, adaptării ofertei la 
cerere, precum și evitării anumitor practici 
comerciale neloiale. 

 S - Adoptată 
pe 
09.09.2013 

 

 CD - respinsă 
pe 
15.10.2013 

Respinsă 
definitiv de 
Parlament 

12 PLx 573 
/2013 

Lege pentru modificarea și completarea Legii 
minelor nr.85/2003.  

Actualizarea definițiilor, stabilirea unor 
proceduri de acordare a licențelor de expoatare, 
cu luarea de măsuri pentru ca operatorii 
economici să desfășoare activitatea respectând 
tehnologiile de exploatare și instituirea de 
obligații de refacere a mediului  

 S  - Respinsă  
pe 
02.12.2013 

 
CD - respinsă pe 
10.12.2013 

Respinsă 
definitiv de 
Parlament 

13 PLx 227 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie.  

Stabilirea unor măsuri pentru evitarea 
supracompensării sau pentru diminuarea acesteia 
şi pentru evitarea creării unui avantaj competitiv 
necuvenit pentru producătorii de energie din 
surse regenerabile, beneficiari ai schemei de 
sprijin autorizată de Comisia Europeană. 

 S - Adoptat pe 
18.06.2013 

 
CD - Adoptat pe 
17.12.2013

la promulgare 
din data de 
19.12.2013 
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Nr. 
crt 

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

14 
PLx 215 

/ 2013 
 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului  

Asigurarea unei mai bune protecții a drepturilor 
copilului și delimitarea mai clară a atribuțiilor și 
competențelor care revin autorităților în cadrul 
acestui proces, ținând cont și de necesitatea 
corelării dispozițiilor actuale cu cele ale noului 
Cod Civil. 

 S  -  Adoptată 
pe 
10.06.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
03.09.2013 

Legea 257/2013 

15 PLx 158 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 
2013-2018 a unor măsuri de protecție socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare.  

Reglementarea măsurilor de protecție socială de 
care beneficiază persoanele disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza unui plan 
de disponibilizare. 

 S  - Adoptată 
pe 
22.05.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
03.09.2013 

Legea 259/2013 

16 PLx 96 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, 
altele decât gazele naturale.  

Instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea 
resurselor naturale, altele decât gazele naturale, 
fiind elaborat în temeiul art.1 pct.I.3 din Legea nr. 
1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanțe. 

 S - Adoptată 
pe 
19.03.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
03.09.2013 

Legea 261/2013 



 

 45  
 
 

Nr. 
crt 

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

17 PLx 234 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
a creanțelor bugetare restante asupra Companiei 
Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase 
"REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, prin organul 
fiscal competent.  

Reglementarea preluării de către Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanțelor administrate de ANAF la Compania 
REMIN S.A.Baia Mare, intervențiile legislative 
fiind motivate în Nota de fundamentarer prin 
faptul că „neluarea măsurilor de transferare a 
creaanței în regim de urgență ar continua 
divergențele de viziune economică între 
principalii creditori reprezentanți ai statului și ar 
diminua posibilitățile legale de reorganizare a 
activității economice și de relansare a acesteia”. 

 S  - Adoptată 
pe 
17.06.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
18.09.2013 

Legea 266/2013 

18 PLx 263 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscale.  

Instituirea unor măsuri privind amânarea la plată 
în cazul contribuabililor care au de încasat sume 
de la autoritățile cu competențe în gestionarea 
fondurilor europene, facilitate care va conduce la 
stimularea activității economice, precum și la 
creșterea nivelului absorbției fondurilor 
europene. 

 S  - Adoptată 
pe 
25.06.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
18.09.2013 

Legea 267/2013 

19 PLx 266 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Microbiologie și Imunologie " Cantacuzino" în 
vederea realizării Planului national de intervenție 
pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației 
generate de epidemii și pandemii.  

Crearea bazei legislative privind acordarea din 
bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor 
necesare pentru implementarea Planului naţional 
de intervenţie pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor/efectelor generate de epidemii  şi 
pandemii prin intermediul Institutului 
„Cantacuzino”. 

 S  - Adoptată 
pe 
26.06.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
24.09.2013 

Legea 268/2013 
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Nr. 
crt 

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

20 PLx 265 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și 
completarea art.13 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structural și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență.  

Autorităţile de management sunt autorizate să 
încheie contracte ce depăşesc sumele alocate la 
nivel de program operaţional şi pot dezangaja 
fondurile rămase neutilizate. 

 S  - Adoptată 
pe 
25.06.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
18.09.2013 

Legea 269/2013 

21 PLx 112 
/2013 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.500/2002 privind finanţele publice.  

Modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul instituirii de 
concepte și reguli noi care să creeze un mecanism 
mai flexibil al procesului bugetar. 

 S  - Adoptată 
pe 
08.04.2013 

 

 CD - Adoptată 
pe 
03.09.2013 

Legea 270/2013 

22 PLx 326 
/2012 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 
24028 alin.(1) din Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit 
și adecvarea capitalului.  

Crearea posibilității de stabilizare care constă în 
implicarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar în calitate de acționar la o 
instituție de credit. 

 S  -  Adoptată 
pe 
18.09.2012 

 

 CD - Adoptată 
pe 
08.10.2013 

Legea 271/2013 
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Nr. 
crt 

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

23 PLx 58 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale.  

Renunţarea la penalităţi de întârziere datorate de 
S.C. Electrica Furnizare S.A. către C.N.C.F.R. 
S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 
31.03.2012, prelungirea termenului de 
rambursare a împrumutului acordat C.F.R. 
Infrastructură, luarea unor măsuri de reducere a 
cheltuielilor  autorităţilor şi instituţiilor publice, 
înfiinţarea unei societăţi comerciale 
pt.continuarea activităţii de extragere a huilei la 
nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului 
Sângeorz-Băi pt. dezvoltarea suprastructurii şi 
măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap. 

 S  -  Adoptată 
pe 
18.02.2012 

 

 CD - Adoptată 
pe 
24.09.2013 

Legea 273/2013 

24 PLx 237 
/2013 

Lege privind emisiile industriale.  

Stabilirea condițiilor pentru prevenirea și 
controlul integrat al poluării rezultate din 
activitățile industriale, prin reducerea emisiilor în 
aer, apă și sol, precum și prin prevenirea 
generării deșeurilor, din perspectiva necesității de 
aliniere completă a acesteia la normele și 
exigențele europene incidente în materie 

 S  - Adoptată 
pe 
17.06.2013 

  

 CD - Adoptată 
pe 
24.09.2013 

Legea 278/2013 

25 PLx 277 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37 
precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la 
art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale.  

Modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea 
unor termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 
din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii 
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 
ulterioare. 

 S  - Adoptată 
pe 
03.09.2013 

  

 CD - Adoptată 
pe 
08.10.2013 

Legea 284/2013 
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Nr. 
crt 

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

26  PLx 267 
/2013 

Lege privind aprobarea OUG nr.42/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.416/2001 
privind menitul minim garantat, precum și pentru 
modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei.  

Majorarea nivelului minim garantat şi a limitei de 
venituri până la care se acordă alocaţia pentru 
susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013. 

 S  - Adoptată 
pe 
26.06.2013 

  

CD - Adoptată pe 
15.10.2013 

Legea 286/2013 

27 PLx 159 
/2012 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.1/2012 pentru  modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul instituțiilor de credit.  

Modificarea OUG nr. 99/2006 privind instituțile 
de credit și adecvarea capitalului și Ordonanței 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înființarea și 
funcționarea Fondului de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar. 

 S  - Adoptată 
pe 
21.05.2012 

  

CD - Adoptată pe 
15.10.2013 

Legea 288/2013 

28 PLx 321 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut 
la art.V din Ordonanţa          Guvernului nr.6/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică.  

Prorogarea termenului prevăzut la art.V din OG 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea OG 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, până la data de 31 
decembrie 2014. 

 S - Adoptată 
pe 
23.09.2013 

  

 CD - Adoptată 
pe 
15.10.2013 

Legea 293/2013 

29 PLx 320 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care 
au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 
2013.  

Acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la 
examenului de bacalaureat naţional 2013. 

 S -  Adoptată 
pe 
23.09.2013 

  

CD - Adoptată pe 
15.10.2013 

Legea 294/2013 
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Nr. 
crt 

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

30 PLx 282 
/ 2013 

Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară.  

Introducerea tribunalelor specializate este o 
prioritate în vederea asigurării premiselor 
desfăşurării unui act de justiţie rapid şi eficient. 

 CD - Adoptată 
pe 
24.09.2013 

 

 S  -  Adoptată 
pe 
29.10.2013 

 

 

 

 

Legea 296/2013 
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Nr. 
crt 

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

31 PLx 121 
/2013 

Lege privind aprobarea OUG nr.10/2013 pentru 
plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit 
dispozițiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensații cetățenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul 
Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării 
Tratatului de Pace între România și puterile Aliate 
și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, 
precum și ale Legii 393/2006 privind acordarea de 
compensații cetățenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, 
Croaților și Slovenilor, în urma aplicării 
Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre 
și la un schimb de comune între România și 
Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 
1923, și a Convenției dintre România și Regatul 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor,relativă la regimul 
proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la 
Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.9/1998, Legii 
nr.290/2003 și Legii nr.393/2006.  

Eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit 
Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr. 
393/2006, în tranşe anuale egale, pe o perioadă 
de 10 ani, precum şi modificarea actelor 
normative menţionate. 

 S - Adoptată 
pe 
22.04.2013 

  

CD - Adoptată pe 
15.10.2013 

Legea 287/2013 

32 PLx 195 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrație și Reglementare în Comunicații.  

Introducerea unui nou aliniat la art. 14 din OUG 
nr. 22/2009 privind înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, în scopul virării la bugetul de stat a 
excedentelor financiare înregistrate de respectiva 
Autoritate în exercițiul financiar precedent. 

 CD -  
Adoptată pe 
03.09.2013 

 

 S  -  Adoptată 
pe 
22.10.2013  

Legea 299/2013 
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Nr. 
crt 

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

33 PLx 335 
/2013 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală.  

Regândirea sistemului de recunoaştere şi 
executare a hotărârilor judecătoreşti în relaţia cu 
statele terţe, precum şi asigurarea transpunerii în 
legislaţia naţională a unor decizii-cadru adoptate 
la nivelul UE. 

 S -  Adoptată 
pe 
30.09.2013 

  

CD - Adoptată pe 
22.10.2013  

Legea 300/2013 

34 PLx 153 
/ 2011 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.  

Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare în scopul transpunerii în 
legislaţia naţională a Directivelor Uniunii 
Europene nr. 162/2009, nr. 8/2008, nr. 12/2010 şi 
nr. 23/2010, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 
2011. 

 S - Adoptată 
pe 
02.10.2010 

  

 CD - Adoptată 
pe 
29.10.2013  

Legea 303/2013 

35 PLx 341 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție 
socială în perioada sezonului rece.   

Introducerea indicatorului social de referință ca 
element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor 
lunare și a nivelurilor de venituri, introducerea 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie 
electrică, precum și introducerea anchetei sociale 
ca mijloc de verificare a îndeplinirii condițiilor de 
acordare a ajutoarelor pentru încălzire. 

 S - Adoptată 
pe 
30.09.2013 

  

 CD - Adoptată 
pe 
22.10.2013 

Legea 304/2013 
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36 PLx 255 
/2013 

Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin 
denunțare, a Convenției privind crearea Organizației 
Internaționale pentru colaborarea economică și 
tehnico-științifică în domeniul industriei 
electrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu 
România.  

Aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, 
a Convenţiei privind crearea 
OrganizaţieiInternaţionale pentru colaborare 
economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul 
industriei electrotehnice „INTERELECTRO” în 
relaţie cu România. 

 CD - Adoptată 
pe 
18.09.2013 

 

 S -  Adoptată 
pe 
22.10.2013 

Legea 306/2013 

37 PLx 256 
/2013 

Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la 
construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare 
în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.  

Ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui centru de cercetare în domeniul 
Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. 

 CD - Adoptată 
pe 
24.09.2013 

S - Adoptată pe 
21.10.2013 

Legea 307/2013 

38 PLx 301 
/2013 

Lege privind aprobarea OUG nr.87/2013 pentru 
ratificarea amendamentelor convenite între 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, prin schimbul de scrisori semnate la 
București la 1 martie 2012, și la Paris la 1 august 
2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, 
precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din 
Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-
cadru de împrumut dintre România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 
ianuarie 2006.  

Ratificarea amendamentelor convenite între 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, prin schimbul de scrisori semnate la 
București la 1 martie 2012, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru 
ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la București la 27 decembrie 
2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, cu 
completările ulterioare. 

 CD - Adoptată 
pe 
08.10.2013 

 

 S -  Adoptată 
pe 
28.10.2010 

  

Legea 312/2013 
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39 PLx 254 
/2013 

Lege pentru aderarea României la Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii 
Mondiale.  

Consolidarea poziţiei României în cadrul 
instituţiilor financiare internaţionale din cadrul 
Grupului Băncii Mondiale şi sprijinirea acţiunilor 
de asistenţă pentru dezvoltare asumate de 
România  

 CD - Adoptată 
pe 
18.09.2013 

 S - Adoptată 
pe 
22.10.2013 

Legea 313/2013 

40 PLx 350 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
necesare derulării proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă în domeniul forţei de muncă.  

Stabilirea unei noi atribuții în sarcina 
președintelui ANOFM, prin derogare dela 
prevederile art. 18 alin. (1) lit.j din Legea nr. 
202/2006 privind organizarea și funcționarea 
ANOFM, atribuție care  intră în prezent în 
sarcina consiliului de administrație al Agenției. 

 S -  Adoptată 
pe 
02.10.2013  

 

 CD - Adoptată 
pe 12.11.2013

Legea 333/2013 

41 PLx 319 
/2013 

Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii 
de învăţământ superior. 

Modalitatea de efectuare a stagiului pentru 
absolvenţii de învăţământ superior angajaţi la 
debutul în profesie,  

 S  - Adoptată 
pe 
23.09.2013  

 

 CD - Adoptată 
pe 12.11.2013

Legea 335/2013 

42 PLx 515 
/2013 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014.  

Autorizează veniturile pe capitole și subcapitole și 
cheltuielile pe destinații pentru bugetul  
asigurărilor sociale de stat, bugetul  asigurărilor 
pentru șomaj, sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă și boli profesionale. 

 CD + S  

 Adoptată pe 
04.12.2013 

Legea 340/2013 

43 PLx342 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare.  

Autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de 
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul UE 

 S - Adoptată 
pe 
30.09.2013 

CD  -  Adoptată pe 
19.11.2013

 Legea 
343/2013 



 

 54  
 
 

Nr. 
crt 

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

44 
PLx 821 
/ 07/13 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi 
completatea OUG nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.  

Modificarea şi completatea OUG nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 S - Adoptată 
pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

 Legea 
344/2013 

45 PLx 468 
/ 09/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.  

Adoptarea unor măsuri în vederea asigurării 
concordanței cu legislația comunitară în materie, 
în scopul îmbunătățirii cadrului legal actual. 

 S - Adoptată 
pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

 Legea 
345/2013 

46 PLx 225 
/ 09/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în 
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. 

Adoptarea unor măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice, propunându-se 
modificarea mai multor acte normative din acest 
domeniu, în scopul îmbunătățirii cadrului legal 
actual. 

 S - Adoptată 
pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

 Legea 
346/2013 

47 PLx 117 
/ 09/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiuni de servicii.  

Perfecționarea și flexibilizarea sistemului 
achizițiilor publice, în special în ceea ce privește 
termenele procedurale de depunere și soluționare 
a contestațiilor. 

 S - Adoptată 
pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013

 Legea 
347/2013 



 

 55  
 
 

Nr. 
crt 

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

48 PLx 156 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 
privind înființarea Inspectoratului de Stat în 
Construcții-I.S.C.  

Modificarea cadrului legislativ aplicabil 
personalului Inspectoratului, care desfășoară 
activități ce, în mare parte, implică exercitarea 
prerogativelor de putere publică. 

 S - Adoptată 
pe 
09.09.2013 

  

 CD - Adoptată 
pe 
08.10.2013 

 Legea 
350/2013 

49 
PLx 314 

/ 2013 
 

Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între 
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, 
pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012.  

Încheierea și punerea în aplicarea unui acord de 
comerț liber cu Peru și Columbia oferă noi 
oportunități de export pentru mărfurile europene 
și implicit românești, prin înlăturarea barierelor 
comerciale în calea exporturilor. 

 CD - Adoptată 
pe 
22.10.2013 

  

S  -  Adoptată pe 
27.11.2013 

 Legea 
351/2013 

50 PLx 535 
/2013 

Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014.  

Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați 
în cadrul fiscal-bugetar pentru anii 2014 și 2015. 

 CD - Adoptată 
pe 
28.10.2013 

 

 S - Adoptată 
pe 27.11.2013

 Legea 
355/2013 

51 PLx 514 
/2013 

Legea bugetului de stat pe anul 2014. 
 

Veniturile pe capitole și subcapitole, și 
cheltuielile pe destinații și pe ordonatori de 
credite, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, 
paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, 
bugetele Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor 
externe nerambursabile și activităților finanțate 
integral din veniturile proprii.

 CD + S  

 Adoptată pe 
04.12.2013 

 Legea 
356/2013 
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52 PLx89 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul 
sănătății.  

Modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 S -  Adoptată 
pe 
12.03.2013 

 
CD  - Adoptată pe 
19.11.2013 

 Legea 
359/2013 

53 PLx389 
/2013 

Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de 
tip preventiv dintre România și Fondul Monetar 
Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție 
semnată de autoritățile române la București la 12 
septembrie 2013 și aprobată prin Decizia 
Consiliului directorilor executivi ai Fondului 
Monetar Internațional din 27 septembrie 2013. 

Ratificarea Aranjamentului stand-by de tip 
preventiv dintre România și Fondul Monetar 
Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție 
semnată de autoritățile române la București la 12 
septembrie 2013 și aprobată prin Decizia 
Consiliului directorilor executivi ai Fondului 
Monetar Internațional din 27 septembrie 2013. 

 CD - Adoptată 
pe 19.11.2013

 
S - Adoptată pe 
12.12.2013 

 Legea 
361/2013 

54 
PLx390 
/2013 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore.  

Modificarea OUG nr.96/2002 privind acordarea 
de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore, în scopul creării cadrului legal necesar 
diversificării produselor derivate din lapte care se 
acordă elevilor cu titlu gratuit, precum și pentru 
obținerea unor prețuri competitive. 

 S  - Adoptată 
pe 
21.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

 Legea 
362/2013 

55 PLx415 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2013. 
 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,în 
sensul diminuării veniturilor cu 1.909,3 milioane 
lei și al cheltuielilor cu 704,7 milioane lei, cu 
majorarea corespunzătoare a deficitului bugetar 
cu 1.204,6 milioane lei. 

 CD + S  

Adoptată pe 
04.12.2013 

 Legea 
364/2013 

56 PLx 442 
/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2013. 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. 
 CD + S 

 Adoptată pe 
04.12.2013 

 Legea 
365/2013 
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Nr. 
crt 

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

57 PLx416 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013.  

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013 aprobat prin Legea nr. 6/2013, în 
corelație cu evoluția prognozată a indicatorilor 
macroeconomici și a măsurilor stabilite de 
Guvern prin actele normative aprobate. 

 CD + S  

Adoptată pe 
04.12.2013 

 Legea 
366/2013 

58 PLx 443 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013. 

 CD + S  

 Adoptată pe 
04.12.2013 

 Legea 
367/2013 

59 PLx381 
/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă.  

Modificarea și completarea OUG nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 
de convergență, în sensul creșterii gradului de 
absorbție a fondurilor europene. 

 S - Adoptată 
pe 
16.10.2013 

 
CD  - Adoptată pe 
19.11.2013 

 Legea 
369/2013 

60 PLx 404 
/2013 

Lege pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul migrației și azilului.  

Modificarea și completarea unor acte normative 
din domeniul migrației și azilului. 

 S - Adoptată 
pe 
21.10.2013 

 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

 Legea 
376/2013 

61 PLx 534 
/2013 

Lege pentru modificarea și completarea Legii 
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010.  

Modificarea și completarea Legii responsabilității 
fiscal-bugetare nr.69/2010, în scopul adoptării și 
definirii unor noi concepte. 

 S - Adoptată 
pe 27.11.2013

 

 CD - Adoptată 
pe 
10.12.2013 

 Legea 
377/2013 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

- Comisia pentru buget, finanțe și bănci BUG                                             
- Comisia pentru industrii și servicii IND 
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice AGR            
- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale DROM 
- Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic ADMIN 
- Comisia pentru muncăși protecție socială MUN 
- Comisia pentru sănătate și familie SAN 
- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport INV 
- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
- Comisia juridică, de disciplină și imunități JUR 

 
 
 
 
 

Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaților 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea de zi 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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CONSULTAREA PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR  
în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 
 Pentru asigurarea cadrului necesar pentru realizarea consultării publice cu privire la 
propunerile legislative iniţiate de către deputaţi şi senatori pentru care Camera Deputaţilor este primă 
Cameră sesizată, în anul 2012 a fost aprobată  Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 
privind gestionarea propunerilor şi sugestiilor formulate de către persoanele fizice şi/sau juridice 
interesate la propunerile legislative aflate în dezbatere publică. 
 Pentru propunerile legislative la care Senatul este prima Cameră sesizată, consultarea se 
realizează la Senat, iar pentru proiectele de legi iniţiate de Guvern, indiferent care este prima Cameră 
sesizată, consultarea este administrată de Guvern. 
 În cea de a doua sesiune parlamentară a anului 2013 au fost înregistrate 45 de propuneri 
legislative pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a putut 
realiza consultare publică. Pentru 6 dintre acestea, au fost formulate 29 de propuneri sau sugestii. 
Din cele 29 propuneri primite, au fost validate 25 referitoare la 3 propuneri legislative. Motivul 
pentru care 4 sugestii nu au fost validate este că nu au conţinut propuneri strict referitoare la 
iniţiativa legislativă, ci aprecieri generale, pozitive sau negative, cu privire la oportunitatea iniţiativei 
legislative la care se refereau. 
 

 
PROPUNERILE LEGISLATIVE 

pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 
în cursul celei de a doua sesiuni parlamentare a anului 2013 

 
Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
Număr 
înreg. 

Număr de propuneri 
primite/ validate 

1 
Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei 
Naţionale 1/2011 

Plx 261 
2.09.2013 

3 / 2 

2 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 

Plx 262 
2.09.2013 

1 / 0 

3 
Propunere legislativă pentru modificarea art.65 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

Plx 302 
23.09.2013 

19 / 19 

4 
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.84 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Plx 313 
30.09.2013 

4 / 4 

5 Propunere legislativă privind instituirea educaţiei la domiciliu 
Plx 369 

14.10.2013 
1 / 0 

6 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 

Plx 654 
17.12.2013 

1 / 0 

TOTAL 29 / 25 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 

Comisiile Camerei Deputaţilor sunt organisme de lucru, înfiinţate cu scopul de a îndeplini 
atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul Camerei Deputaţilor. Comisiile pregătesc 
documentele de lucru pentru plenul Camerei Deputaţilor şi exercită control parlamentar. 

La începutul celei de a doua sesiuni parlamentare a anului 2013, funcţionau 19 comisii 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi 6 comisii permanente comune cu Senatul.  

Prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2013 privind modificarea şi completarea art. 59 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 694 din 13 noiembrie 
2013, s-au înfiinţat patru comisii permanente noi, prin reorganizarea a două foste comisii: Comisia 
pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. Au fost înfiinţate: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic. În prezent, sunt în curs de derulare procedurile de desemnare a 
componenţei nominale şi a conducerilor celor patru noi comisii permanente. 

Potrivit art. 46 litera e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în cadrul unor 
comisii permanente sunt constituite subcomisii, astfel: 

• la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: 
- Subcomisia parlamentară pentru romi 
- Subcomisia pentru demnitate umană 
- Subcomisia pentru egalitate de tratament şi nediscriminare 
- Subcomisia pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate 

•  la Comisia pentru muncă şi protecţie socială: 
- Subcomisia pentru protecţia copilului 

•   la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: 
- Subcomisia pentru monitorizarea executării hotărârilor CEDO 

•  la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 
-  Subcomisia pentru spaţiu 

 
În cea de-a doua sesiune parlamentară a anului 2013, comisiile permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 853 şedinţe, iar activitatea lor 
s-a finalizat în 352 rapoarte şi 547 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 
parlamentare, au fost depuse 3096 amendamente, din care 1021 admise şi 2075 respinse.   

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 
comisiile sesizate în fond, în cea de-a doua sesiune parlamentară a anului  2013.   

În cadrul activităţii de control parlamentar, comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul 
sesiunii parlamentare septembrie - decembrie 2013, un număr de 704 petiţii, scrisori şi memorii 
adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau juridice, cu privire la 
modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către 
instituţiile publice competente. 
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În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară septembrie - 
decembrie 2013. 

 
Activitatea unor comisii parlamentare se concretizează şi în alte activităţi, astfel: 
Comisia pentru regulament: 
Comisia a formulat principiile generale şi a elaborat un proiect al Codului de conduită al 

deputaţilor şi al senatorilor. Acesta reglementează normele de conduită pe care parlamentarii trebuie 
să le respecte în exercitarea mandatului.  

În această a doua sesiune parlamentară Comisia pentru regulament a modificat şi completat 
art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi a dezbătut alte 98 amendamente privind 
modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Comisia a formulat un punct de vedere cu privire la constituirea grupului parlamentar al 
deputaţilor neafiliaţi. 

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României: 
▪  a examinat pe fond 20 acte normative europene şi pentru analiza conformării cu principiul 

subsidiarităţii pentru 35 acte normative europene. 
 ▪  a formulat un punct de vedere cu privire la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii 
privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene. 

▪  În cadrul activităţilor la nivelul Uniunii Europene, comisia sau reprezentanţi ai acesteia au 
participat la diverse acţiuni internaţionale la Vilnius (Lituania), Berlin (Germania) şi Bucureşti. 

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989:  
Comisia a audiat persoanele care au depus contestaţii şi a hotărât: pentru 5 persoane s-a 

acordat aviz favorabil în vederea preschimbării certificatului doveditor al calităţii solicitate, pentru 
11 persoane s-a acordat certificat de „Participant”, 3 persoane au fost amânate pentru clarificări, iar 9 
contestaţii au fost respinse. Pentru 33 persoane au fost retrase avizele acordate anterior. Au fost 
primite 134 certificate pentru semnare şi ştampilare, din care 121 au fost soluţionate şi transmise 
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.  Comisia are pe rol 
un număr de 812 întâmpinări în justiţie. 

 
În sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2013 au funcţionat 4 comisii speciale 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, după cum urmează: 
1. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii 

legislative de revizuire a Constituţiei României a fost  înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 17 
din 13 februarie 2013. Comisia este formată din 23 de deputaţi şi senatori.  Fiecare grup parlamentar 
a desemnat câte un membru supleant care poate participa la lucrările comisiei, fără drept de vot.  

Activitatea acestei comisii încetează la data confirmării de către Curtea Constituţională a 
rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei. 

2. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor 
legislative privind legile electorale, a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului  nr.18 din 13 
februarie 2013, formată din 15 parlamentari - 9 deputaţi şi 6 senatori. Prin Hotărârea Parlamentului  
nr.59 din 22 octombrie 2013, termenul de elaborare a propunerilor legislative privind legile 
electorale s-a prelungit până la 1 martie 2014.  

3. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea 
României la spaţiul Schengen,  înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.47 din 18 iunie 2013, în 
scopul sprijinirii, la nivel parlamentar, a acţiunilor Guvernului României şi a altor autorităţi publice 
în vederea îndeplinirii condiţiilor impuse de Comisia Europeană şi de statele membre ale Uniunii 
Europene pentru aderarea României la spaţiul Schengen. Comisia va funcţiona până la data aderării 
României la spaţiul Schengen. 
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4. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea 

Proiectului de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere 
din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în 
România, înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.56 din 17 septembrie 2013, formată din 19 
parlamentari. 

Proiectul de lege a fost respins de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată şi se află, în 
prezent, în procedură legislativă la Camera Deputaţilor. 

 
În conformitate cu prevederile art. 9  din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, prin Hotărârea Parlamentului nr.74 din 10 decembrie 2013 a fost înfiinţată  
Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona 
comunei Nana, judeţul Călăraşi. Raportul final va fi depus la birourile permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului în termen de 60 zile de la data înfiinţării comisiei de anchetă. 
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AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2013 
 (septembrie-decembrie) 

 
 

TOTAL  AMENDAMENTE, 

din care: 
Nr. 
crt. Denumirea comisiei 

 Admise Respinse 

1 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 21 19 2 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  2558 501 2057 

3 Comisia pentru industrii şi servicii  110 109 1 

4 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  

55 55 0 

5 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale  

14 14 0 

6 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  

129 124 5 

7 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  112 105 7 

8 Comisia pentru sănătate şi familie  14 14 0 

9 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  12 12 0 

10 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  60 59 1 

11 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională  

8 8 0 

12 

Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
privind statutul deputaţilor şi senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului 

3 1 2 

 TOTAL  3096 1021 2075 
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Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente
 pentru proiectele de legi şi propunerile legislative

 dezbătute în sesiunea parlamentară  
septembrie - decembrie 2013

Administraţie - 129

Muncă - 112
Sănătate - 14

Juridică - 60

Apărare - 8
Agricultură - 55

Învăţământ - 12

Drepturile 
omului - 14

Buget - 2558

Industrii - 110Statut - 3

 Economică - 21
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                                                                                                                                     ANEXA B 
 
 

 
AMENDAMENTE  DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE 

DEZBĂTUTE  LA  COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR  
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2013 
 (septembrie-decembrie) 

 
 
 

 

TOTAL  AMENDAMENTE, 

din care: 
Nr. 
crt. Grupul  parlamentar 

 Admise Respinse 

1 Grup parlamentar al PSD 154 84 70 

2 Grup parlamentar al  PNL 58 40 18 

3 Grup parlamentar al PDL 840 74 766 

4 Grup parlamentar al PP-DD 337 46 291 

5 Grup parlamentar al UDMR 49 9 40 

6 Grup parlamentar al minorităţilor naţionale 65 15 50 

7 Grup parlamentar al PC 29 29 0 

8 Deputaţi neafiliaţi 81 0 81 

9 COMISII PERMANENTE 1483 724 759 

 TOTAL  3096 1021 2075 



 

 66  

 
AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 

Situaţia amendamentelor depuse pentru proiectele de legi şi 
propunerile legislative dezbătute în sesiunea parlamentară 

septembrie - decembrie 2013 - ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Neafiliaţi - 81

PC - 121

Minorităţi - 29 UDMR - 65

PSD - 154

PD-L - 840

PNL - 58

PP-DD  - 337

Comisii - 1480
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                                                                                                            ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în a doua sesiune a anului 2013 

Nr.  
crt. Denumirea comisiei 

Număr
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 45 20 8 24 13 3 

2 Comisia pt. buget 47 116 79 61 15 3 

3 Comisia pt. industrii 43 143 66 19 49 1 

4 Comisia pt. agricultură 44 55 22 16 55 0 

5 Comisia pt. drepturile omului 45 7 8 20 21 1 

6 Comisia pt. admin. publică 45 106 45 60 13 0 

7 Comisia pt. muncă 44 81 46 33 132 0 

8 Comisia pt. sănătate 42 54 20 14 35 5 

9 Comisia pt. învăţământ 43 40 24 29 34 0 

10 Comisia pt. cultură 38 32 10 7 0 10 

11 Comisia juridică 48 190 79 171 0 0 

12 Comisia pt. apărare 42 24 18 13 10 0 

13 Comisia pt. politică externă 43 8 7 26 1 2 

14 Comisia pt. cercet. abuzurilor 42 
desfăşoară activităţi specifice şi 

depune raport semestrial 
134 0 

15 Comisia pt. regulament 44 1 1 - - - 

16 Comisia pt. tehn. informaţiei 42 6 5 5 1 0 

17 Comisia pt.egalitatea de şanse 8 3 2 27 1 0 

18 
Comisia pt. români din afara 
graniţelor ţării 

43 0 0 4 29 0 

19 Comisia pt.afaceri europene 36 0 0 11 0 0 

20 Comisia pt. controlul SRI 42 
desfăşoară activităţi 

specifice 
3 13 2 

21 Comisia pt. control SIE 12 
desfăşoară activităţi 

specifice 
1 0 0 

22 
Comisia revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

7 
desfăşoară activităţi 

specifice 
1 147 5 

23 
Comisia comună priv. statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

1 4 1 0 1 0 

24 
Comisia pentru relaţia cu 
UNESCO 

7 0 0 2 0 0 

25 
Comisia pt. integrarea europeană 
dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova 

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 853 686 *)  352 *) 547 704 32 

*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor  
după numărul de RAPOARTE depuse  

în sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2013 
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Bilanţul activităţii comisiilor după numărul rapoartelor depuse
în sesiunea septembrie - decembrie 2013 

Pol. economică - 8

Buget  - 79

Industrii  -66

Agricultură - 22

Dr. omului - 8

Admin. publică - 45

Muncă -46

Sănătate - 20

Învăţământ -24

Cultură -10

Juridică -79

Apărare -18

Pol. externă - 7

Regulament - 1

Tehnologia inf - 5

Egalitate de şanse -2

Satut - 1

1
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor  

după numărul de AVIZE depuse  
în sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2013 
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Bilanţul activităţii comisiilor după numărul avizelor depuse
în sesiunea septembrie - decembrie  2013 

Pol. economică -24 Buget  - 61 Industrii  -19 Agricultură - 16

Dr. omului - 20 Admin. publică - 60 Muncă -33 Sănătate - 14

Învăţământ -29 Cultură -7 Juridică -171 Apărare -13

Pol. externă - 26 Tehnoloia inf - 5 Egalitate de şanse-27 Comunităţi-4

Afaceri europene - 11 SRI - 3 SIE - 1 Revolutionari -1

UNESCO-2
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

survenite în a doua sesiune ordinară a anului 2013 
 (septembrie-decembrie) 

 
 
1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ȘI PRIVATIZARE 

 
1. Nazare Alexandru PDL părăseşte comisia din: 08.10.2013 

2. Negruț Clement Neafiliat devine membru din: 08.10.2013 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI  
 

1. Dobre Mircea-Titus PSD devine membru din: 08.10.2013 

2. Mocanu Adrian PSD părăseşte comisia din: 08.10.2013 

3. Roman Gheorghe  PSD devine membru din: 08.10.2013 
 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Burlacu Ștefan PP - DD devine membru din: 08.10.2013 

2. Iane Ovidiu-Cristian PSD devine membru din: 08.10.2013 

3. Nazare Alexandru PDL devine membru din: 08.10.2013 

4. Negruț Clement Neafiliat părăseşte comisia din: 08.10.2013 

5. Oajdea Daniel Vasile PP - DD părăseşte comisia din: 08.10.2013 

6. Săvoiu Ionuț-Cristian PSD devine membru din: 08.10.2013 
 

4. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE  
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 

 
1. Ciobanu Liliana PP - DD devine membru din: 08.10.2013 

2. Gudu Vasile PDL devine membru din: 08.10.2013 

3. Marcu Viorica PNL devine membru din: 08.10.2013 
 
5. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 
1. Ciuhodaru Tudor PP - DD devine membru din: 08.10.2013 

   devine vicepreședinte din: 06.11.2013 

2. Marian Ion Cristinel Neafiliat înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
06.11.2013 
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6. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
1. Fonta Nuțu PP - DD devine membru din: 08.10.2013 

2. Frăticiu Gheorghe PSD devine membru din: 08.10.2013 

3. Oajdea Daniel Vasile PP - DD devine membru din: 08.10.2013 
 
7. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
1. Ciobanu Liliana PP - DD părăseşte comisia din: 08.10.2013 

2. Dobre Mircea-Titus PSD părăseşte comisia din: 08.10.2013 
 

8. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 
 

1. Roşca Lucreţia PSD devine secretar din: 18.09.2013 

2. Burlacu Ştefan PP - DD părăseşte comisia din: 08.10.2013 

3. Ciuhodaru Tudor PP - DD părăseşte comisia din: 08.10.2013 
 

9. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
 

1. Iacoban Sorin-Avram PSD devine membru din: 08.10.2013 

2. Ștefănescu Elena Cătălina PSD părăseşte comisia din: 08.10.2013 
 

10. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Diaconu Mihai-Bogdan PSD părăseşte comisia din: 08.10.2013 

2. Ionescu Aurelian PC devine membru din: 08.10.2013 

3. Ștefănescu Elena Cătălina PSD devine membru din: 08.10.2013 
 

11. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 
 

1. Bordeianu  Dan PNL devine vicepreședinte din: 29.10.2013 

2. Scutaru Adrian-George PNL înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
29.10.2013 

 
12. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

 
1. Frăticiu Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 08.10.2013 
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13. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPȚIEI ȘI PENTRU 
PETIȚII 
 

1. Adam Luminița-Pachel PP - DD devine membru din: 08.10.2013 

2. Dumbrăvanu Paul PNL devine vicepreședinte din: 29.10.2013 

3. Ionescu Aurelian PC părăseşte comisia din: 08.10.2013 

4. Palăr Ionel  PNL înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
29.10.2013 

 
14. COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
1. Andronache Gabriel PNL părăseşte comisia din: 08.10.2013 

2. Gheorghe Tinel PDL devine membru din: 08.10.2013 

   devine secretar din: 15.10.2013 
 

15. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR  
 

1. Condurățeanu Andrei-Răzvan PP - DD devine membru din: 08.10.2013 

2. Murgu Neagu PP - DD devine vicepreședinte din: 03.09.2013 

3. Șcheau Ion PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
03.09.2013 

 
16. COMISIA PENTRU COMUNITĂȚILE  DE ROMÂNI DIN AFARA  
GRANIȚELOR ȚĂRII 

       
1. Bot Octavian PNL părăseşte comisia din: 15.09.2013 

2. Deaconu Mihai PP - DD devine secretar din: 10.09.2013 

3. Diaconu Mihai-Bogdan PSD devine membru din: 15.09.2013 

   devine vicepreședinte din: 29.10.2012 

4. Lubanovici Mircea PDL devine președinte din: 10.09.2013 

5. Mihai Aurelian Neafiliat înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
10.09.2013 

6. Mocanu Adrian PSD devine membru din: 15.09.2013 

7. Mocioi Niculina PP - DD devine membru din: 15.09.2013 

8. Roman Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 15.10.2012 

   înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
15.10.2012 

9. Tomac Eugen Neafiliat înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
10.09.2013 
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17. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

1. Fenechiu Relu PNL devine membru din: 10.09.2013 

   devine președinte din: 10.09.2013 

2. Hellvig Eduard Raul PNL demisionat din: 03.09.2013 

3. Silaghi Ovidiu-Ioan PNL demisionat din: 03.09.2013 

   înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
03.09.2013 

4. Podașcă Gabriela-Maria PSD devine membru din: 08.10.2013 

5. Zamfir Daniel-Cătălin PNL devine membru din: 10.09.2013 

   devine secretar din: 10.09.2013 
 
 
 

II. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 
COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 

PARLAMENTARĂ SEPTEMBRIE – DECEMBRIE  2013 
 

1. COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUȚIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 
 

1. Manea Victor-Gheorghe 
(deputat) 

PNL devine membru din: 04.12.2013 

2. Ioniță Dan-Aurel (senator) PP - DD părăseşte comisia din: 04.12.2013 

3. Roșca Mircea (deputat) PNL părăseşte comisia din: 04.12.2013 

4. Stoica Ștefan (senator) PP - DD devine membru din: 04.12.2013 
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 X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 

 
 I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 36 de şedinţe. 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat pregătirea şi desfăşurarea în 
bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care intră în competenţa 
sa. 

 

 Hotărâri ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor: 
Au fost adoptate 5 Hotărâri ale Biroului permanent, care privesc, printre altele, stabilirea atribuţiilor 

vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune ordinară, aprobarea 
Normelor privind accesul în sala de ședințe a Camerei Deputaţilor, constituirea Comisiei de evaluare şi 
inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercițiul mandatului 
sau al funcției, asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent la Camera Deputaţilor în perioada 
vacanţei parlamentare. 
 

 II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 36 de şedinţe. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit Regulamentului, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a 
discutat şi aprobat programul de lucru şi ordinea de zi a şedinţelor Camerei Deputaţilor. 

Totodată, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a stabilit modul de organizare a dezbaterilor în 
plenul Camerei Deputaţilor prin alocarea pentru fiecare grup parlamentar, în funcţie de ponderea sa în 
numărul total al deputaţilor, a timpului afectat pentru luările de cuvânt în şedinţa plenară a Camerei 
Deputaţilor, precum şi timpul maxim afectat dezbaterilor în plen. 

 
 III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 13 şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost discutate, 
printre altele: 

 declanșarea procedurilor parlamentare pentru desemnarea membrilor Consiliului de 
Administrație al Societății Române de Televiziune; 

 constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalității achiziției 
terenurilor din zona Nana, județul Călărași; 

 programul de dezbatere şi adoptare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014 și a 
proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014; 

 angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului asupra Proiectului de Lege privind 
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de 
reformă privind administraţia publică; 

 constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru 
examinarea Proiectului de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-
argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților 
miniere în România; 

 modificarea componenţei nominale a unor Grupuri parlamentare de prietenie. 
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 IV. În această sesiune ordinară a fost depusă 5 moţiuni simple: 
 

Vot deschis 
Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII 
SIMPLE 

Semnatari Data 
dezbaterii Pentru Contra Abţineri Soluţia 

Data 

1. 
Opriți instituționalizarea 
inchiziției audiovizualului 

şi manipularea 
democrației 

55 deputați 21.10.2013 65 234 21 
RESPINSĂ 

22.10.2013 

2. CFR Marfă – Cronica unei 
alte privatizări eșuate 72 deputați 28.10.2013 50 224 19 

RESPINSĂ 

29.10.2013 

3. Taxare până la capăt! 
USL te vrea sărac 72 deputați - - - - Nu a fost luată în 

considerare 

4. Taxare până la capăt! 
USL te vrea sărac 72 deputați 28.11.2013 55 210 5 RESPINSĂ 

5. Descentralizarea USL, 
feudalizarea României 67 deputați 2.12.2013 61 253 2 RESPINSĂ 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în a doua sesiune ordinară a anului 2013  
(septembrie-decembrie) 

  
 
 

                                                                                                                                                    
SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 20.12.2013 

 
Nr. 

crt. 

Grup 

parlamentar 

Nr. 

deputaţi 

Întrebări 

adresate/cu răspuns 

1. PSD 56 502 337 

2. PNL 50 251 163 

3. PDL 30 274 179 

4. PP-DD 15 119 71 

5. UDMR 12 32 22 

6. Minorităţi Naţionale 5 14 10 

7. PC 14 155 73 

8. INDEPENDENŢI 8 39 31 

 TOTAL GENERAL 190 1386 886 

 

 

 
SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 20.12.2013 

 

Nr. 

crt. 

Grup 

parlamentar 

Nr. 

deputaţi 

Interpelări 

adresate / cu răspuns 

1. PSD 54 208 119 

2. PNL 7 16 8 

3. PDL 28 160 83 

4. PP-DD 7 35 18 

5. UDMR 2 3 2 

6. Minorităţi Naţionale 4 17 5 

7. PC 7 14 6 

8. INDEPENDENŢI 8 32 14 

 TOTAL GENERAL 117 485 255 
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SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 20.12.2013 

 

Nr. 

crt. 

Grup 

parlamentar 

Nr. 

deputaţi 

Nr. 

şedinţe 

 Nr. declaraţii 

politice 

1. PSD 109 15 786 

2. PNL 77 15 419 

3. PDL 32 15 364 

4. PP-DD 14 15 257 

5. UDMR 5 15 9 

6. Minorităţi Naţionale 9 15 30 

7. PC 11 15 110 

8. INDEPENDENŢI 7 15 65 

 TOTAL GENERAL 264 15 2040 
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XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2013 

 (septembrie-decembrie) 
 
 
 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

septembrie 9 9 
octombrie 9 9 
noiembrie 8 8 

Sesiunea septembrie -
decembrie 

decembrie 9 9 
Total: 35 35 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

septembrie 1 1 
octombrie 1 1 
noiembrie 3 3 

Sesiunea septembrie -
decembrie 

decembrie 5 5 
Total: 10 10 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2013* 

 
 (pe legislaturi şi ani) 

       
Legislatura I   iunie 1990-octombrie 1992      233 
Legislatura a II-a  octombrie 1992-noiembrie 1996     542 
Legislatura a III-a  noiembrie 1996-decembrie 2000           1024 
Legislatura a IV-a  decembrie 2000-decembrie 2004           3807 
Legislatura a V-a               decembrie 2004-decembrie 2008           1684 
Legislatura a VI-a              decembrie 2008-decembrie 2012           1374 
Legislatura a VII-a            decembrie 2012-decembrie 2013             445 
 
 
 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2013* 

(pe legislaturi şi ani) 

 
Legislatura I   iunie 1990-octombrie 1992      233 
Legislatura a II-a  octombrie 1992-noiembrie 1996     542 
Legislatura a III-a  noiembrie 1996-decembrie 2000             925 
Legislatura a IV-a          decembrie 2000-decembrie 2004            2690 
Legislatura a V-a               decembrie 2004-decembrie 2008            1627 
Legislatura a VI-a              decembrie 2008-decembrie 2012           1166 
Legislatura a VII-a            decembrie 2012- decembrie 2013            384  
     
 

Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 222 384 

 
* Datele existente la 31 decembrie 2013   
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie 2013 

 

 

233

542

925

2690

1627

1166

384

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996
Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008
Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012

Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - decembrie 2013
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ÎN 

DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE  

în al doilea semestru  2013 

 
Camera Deputaţilor prin comisiile permanente a examinat, în concordanţă cu prevederile 

Constituţiei României1 şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/20112, evaluarea fondului propunerilor 
legislative şi a documentelor de consultare şi a verificat respectarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii la propunerile legislative ale UE care pot face obiectul acestui control. 

În temeiul HCD nr.11/2011 şi a Ordinului Secretarului general nr.389/03.05.2011, Direcţia 
pentru Uniunea Europeană din cadrul Departamentului de studii parlamentare şi politici UE a realizat 
înregistrarea şi a ţinut evidenţa tuturor proiectelor de acte legislative (inclusiv a celor modificate), a 
documentelor de consultare şi, în general, a tuturor documentelor transmise de către instituţiile Uniunii 
Europene. 

 

 I. Documentele primite de la instituţiile Uniunii Europene   

- Documentele examinate de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor în perioada 
septembrie-decembrie 2013.  

Comisiile permanente au examinat 50 de documente (legislative şi nelegislative). 

Documentele examinate conform HCD nr.11/2011 sunt: 

6. Finalizate – 41 documente; 

7. În curs de finalizare – 13 documente, astfel: 

1. Cu termen depăşit – 7 documente - pentru subsidiaritate; 

2. Cu termen depăşit – 3 documente – pentru fond; 

3. Cu termen de examinare în luna februarie 2014 – 3 documente - pentru fond. 

 

Repartizarea documentelor examinate pe comisii permanente a fost următoarea: 

13. Comisia pentru afaceri europene – 50 documente; 

14. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 25 documente; 

15. Comisia pentru industrii şi servicii – 21 documente; 

16. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 10 documente; 
                                                 
1  Art. 111-113 - atribuţia de control parlamentar şi conform art. 148 veghează la formularea 
politicilor Uniunii Europene.   
2  Privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 292/27 aprilie 2011 (denumită în continuare „HCD nr.11/2011”).  
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17. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic – 6 
documente; 

18. Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 6 documente; 

19. Comisia pentru politică externă – 4 documente; 

20. Comisia pentru sănătate şi familie – 4 documente; 

21. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 2 documente; 

22. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  – 5 documente; 

23. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 6 documente; 

24. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – 2 documente; 

25. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  – 6 documente; 

26. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – 8 documente; 

27. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – 1 document. 

Majoritatea comisiilor permanente au transmis punctele lor de vedere, în conformitate cu 
dispoziţiile HCD nr.11/2011.  

Camera Deputaţilor a emis 1 aviz motivat, 21 opinii şi a întocmit 23 note de informare şi 6 
procese-verbale.  

 

II. Documentele realizate de Direcţia pentru Uniunea Europeană   

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin Direcţia pentru Uniunea Europeană  a realizat, în 
perioada septembrie-decembrie 2013, următoarele documente: 

28. Fişe de informare privind propunerile UE şi actualizarea permanentă – 58 (18 pentru fond 
şi 40 pentru subsidiaritate); 

29. Dosare de documentare pentru delegaţiile care au participat la reuniuni cu tematică 
europeană - 7; 

30. Proiecte-punctaje - 10;  

31. Politici şi orientări europene - Sinteza activităţilor europene – 16; 

32. Politici şi orientări europene - Agenda activităţilor europene – 16; 

33. Traduceri – 6 documente. 

Direcţia pentru Uniunea Europeană, prin Centrul pentru IPEX şi baze de date europene, a 
încărcat pe platforma toate documentele elaborate de Camera Deputaţilor  (aflate în derulare ori 
finalizate).  

Baza de date a Camerei Deputaţilor privitoare la examinarea proiectelor de acte emise de 
Comisia Europeană este în deplină concordanţă cu platforma IPEX. Utilizatorii naţionali beneficiază de 
posibilitatea de a compara şi de a avea acces la toate informaţiile provenite de la forurile legislative ale 
statelor membre oferindu-le o privire de ansamblu faţă de diversitatea de opinii a parlamentelor 
naţionale, iar procesul de examinare de la nivel intern bucurându-se la rându-i de vizibilitate şi 
deschidere sporită. 
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Situaţia examinării documentelor primite de la instituţiile Uniunii Europene      

   în perioada septembrie  – decembrie 2013  

 

    1. Documente examinate şi finalizate conform procedurii prevăzute de HCD nr.11 / 2011: 

- 21 documente examinate pe fond; 

- 23 documente examinate din punct de vedere al respectării principiului  subsidiarităţii; 

- 7 documente examinate atât pe fond, cât şi din punct de vedere al respectării principiului  
subsidiarităţii.   

2. Acte adoptate de Camera Deputaţilor: 

 21 opinii – dintre care 19 rezultate din examinarea pe fond şi 2 rezultate din examinarea 
subsidiarităţii; 

 23 note de informare şi 6 procese-verbale; 

 1 aviz motivat - rezultat ca urmare a încălcării principiului subsidiarităţii.  
 

    3. Lista documentelor pentru care s-au adoptat opinii: 

 

8.  E37-COM(2013)169 Carte verde – Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul 
climei şi al energiei  

9.  E41- COM(2013)180 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  
privind viitorul captării şi stocării carbonului în Europa  

10.  E55 - COM(2013)253 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  
privind tehnologiile şi inovarea în domeniul energiei 

11.  E54 - COM(2013)270 Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor în 
temeiul articolului 25 din TFUE privind progresele înregistrate în 
vederea exercitării efective a cetăţeniei UE în perioada 2011-2013 

12.  E59 – Pachet privind 
„Reforma în curs a 
UEM” 

a)COM(2013)373 
b)SWD(2013)373 final 

a) Recomandare pentru o Recomandare a Consiliului privind 
Programul naţional de reformă al României pentru 2013 şi care 
include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al 
României din 2013 pentru perioada 2012-2016 şi  

b) Document de lucru al serviciilor Comisiei - evaluarea 
Programului naţional de reformă pentru 2013 şi a Programului de 
convergenţă ale României care însoţeşte documentul Recomandare 
pentru o Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de 
reformă al României pentru 2013 şi care include un aviz al 
Consiliului privind Programul de convergenţă al României din 
2013 pentru perioada 2012-2016  
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13.  E60 - COM(2013)447 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – 
Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acţiune pentru 
combaterea şomajului în rândul tinerilor  

14.  E61 - COM(2013)449 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice  

15.  E62 - COM(2013)460 Propunere de Recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de 
integrare efectivă a romilor în statele membre  

16.  E56 - COM(2013)266 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de 
plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi 
cu funcţionalităţi de bază 

17.  E86 - COM(2013)627 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică 
europeană a comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui 
continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 
2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 
1211/2009 şi (UE) nr. 531/2012 

18.  E85 - COM(2013)620 
examinare pe 
subsidiaritate cu 
degajare opinie 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind prevenirea şi gestionarea introducerii şi 
răspândirii speciilor alogene invazive  

19.  E88 - COM(2013)554 
examinare pe 
subsidiaritate cu 
degajare opinie 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 
privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor în materie civilă şi comercială  

20.  E73 - COM(2013)534 Propunere de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului 
European 

21.  E74 - COM(2013)535 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Justiţie Penală (Eurojust) 
 

22.  E75 - COM(2013)542 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  -
Către un sector al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai 
eficient  

23.  E76 - COM(2013)547 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a 
Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de 
abrogare a Directivei 2007/64/CE 

24.  E83 - COM(2013)614 Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - 
Sistemul bancar paralel – abordarea noilor surse de risc din 
sectorul financiar 

25.  E84 - COM(2013)615  Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind fondurile de piaţă monetară  
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26.  E95 - COM(2013)676 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European - Evaluarea 
reglementărilor naţionale privind accesul la profesii 

27.  E96 - COM(2013)711 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  - 
O viziune pe termen lung în ceea ce priveşte infrastructura din 
Europa şi dincolo de graniţele ei 

28.  E98 - COM(2013)722 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii în 
vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional 
privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă 
pentru emisiile generate de aviaţia internaţională 

 

 

4. Documentul pentru care s-a adoptat aviz motivat 

 

E73 - COM(2013)534  Propunere de Regulament al Consiliului de instituire a 
Parchetului  European  

 

 

 

 

 


