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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 
În a doua sesiune parlamentară a anului 2017 (septembrie-decembrie), la Camera 

Deputaţilor au fost dezbătute 219 proiecte de legi, din totalul de 966 proiecte aflate în procedură 

legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 110 proiecte de legi au făcut parte din Programul 

legislativ prioritar al Guvernului. 

Din totalul de 219 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 

sesiune, pentru 165 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 35 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor 

şi 15 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 217 proiecte de legi, din care 77 au fost promulgate şi  

45 respinse. De asemenea, au fost adoptate  41  Hotărâri ale Camerei Deputaţilor  şi 46 Hotărârii ale 

Parlamentului. 

La data de 30 decembrie 2017, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 

761 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 222 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei, 

şi 507 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea septembrie-decembrie 2017, la 

Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1441 întrebări adresate membrilor executivului, de un 

număr de 163 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 923, reprezentând 64%  

din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 469, de un număr de 110 

deputaţi din  care la  339 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 72%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 

acestora a fost de 853 desfăşurate pe parcursul a 14 şedinţe, de un număr de 163 deputaţi. 

La Camera Deputaţilor, în  sesiunea  septembrie-decembrie 2017, au fost depuse 4 moţiuni 

simple : - PSD-stăpânul justiţiei!? Chiar aşa ...!? ; 

- Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD: deziluzie, 

demagogie şi descurajare ; 

- PSD dăunează grav sănătăţii ; 

- România în beznă! PSD şi ALDE fură curent!; 

şi o moţiune de cenzură: -  PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă 
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II. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 (Situaţia cuprinde datele la 30 decembrie 2017) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 966

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 609

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 357

1) Dezbătute 
                           din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                         165 

219

– votate  217
             din care: - înaintate la Senat      39 
                            - în procedura de promulgare 56 
                            - promulgate* 77 
                            - respinse definitiv 45 
                            - în mediere 1
                            - în divergenţă 1
2) Se află în proces legislativ 761
a) pe ordinea de zi 222
b) la comisii  507
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16

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

16

 
 

Cele 217 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                       108 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
    43  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     19  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
              46 proiecte de legi 
                        109 propuneri legislative 
 
 
 
 

               * În anul 2017 au fost promulgate 278 legi, dintre care 77 din iniţiativele legislative adoptate 
în actuala sesiune, restul de 201 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 
 
 

 
 



 5 
 
 

 
 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 
 
 

 
 
 



 7 
 
 

 
III. III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

(Situaţie ianuarie 2018) 
Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
                                              

(PL–x353/2016)

Legea nr.196/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.778  din 2 octombrie 2017 

2.   Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare 
în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea 
şi completarea unor acte normative 
                                                                        (PL–x213/2017) 

Legea nr. 199/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.812 din 13 octombrie 2017 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile  

         (PL–x171/2017) 

Legea nr. 205/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.863 din 1 noiembrie 2017 
 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

         (PL–x295/2016) 

Legea nr. 209/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.875 din 1 noiembrie 2017 
5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

(PL–x297/2017)

Legea nr. 207/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.863 din 1 noiembrie 2017 
 

6. Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi 
registrele centrale de tranzacţii  
                                                                        (PL–x295/2017) 

Legea nr. 210/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.873 din 1 noiembrie 2017 
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7. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 
Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei 
privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi 
organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, 
precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 
22 octombrie 1963 

         (PL–x284/2017) 

Legea nr. 242/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.981 din 11 decembrie 2017 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de transport de 
interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
şi modificarea şi completarea unor acte normativ 

         (PL–x 344/2017) 

Legea nr. 240/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.971 din 7 decembrie 2017 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice  
 
                                                                       (PL–x 153/2017) 

Legea nr. 250/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.993 din 14 decembrie 2017 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

              (PL–x 296/2017)

Legea nr. 255/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1011 din 20 decembrie 2017 

11. Lege privind realizarea Monumentului Marii Uniri   de la 1 
Decembrie 1918 - Alba Iulia 

 
        (PL–x 193/2015) 

Legea nr. 246/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.979 din 11 decembrie 2017 

12. Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază  
                                                                       (PL–x 238/2017) 

Legea nr. 258/2017 
(la Monitrul Oficial) 
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13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate 
                                                            (PL–x 331/2017) 

Legea nr. 276/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 
Nr.3 din 3 ianuarie 2018 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 
2014-202 
                                                                        (PL–x 329/2017) 

Legea nr. 10/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
Nr.17 din 8 ianuarie 2018 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 
2020  

          (PL–x 357/2017)

Legea nr. 11/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
Nr.22 din  10 ianuarie 2018 

16. Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi 
în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 

            (PL–x 579/2017)

Legea nr. 269/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1038 din  28 decembrie 2017 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 
privind plata defalcată a TVA 

              (PL–x 435/2017) 

Legea nr. 275/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1036 din  28 decembrie 2017 
18. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România 

şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, 
semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016 
 
        (PL–x 461/2017) 

 la Senat  
din 20 decembrie 2017 

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea 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–x 259/2017) 

Legea nr. 224/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.940 din 28 noiembrie 2017 

20. Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

      (PL–x 587/2017) 

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 
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21. Lege privind anularea unor obligaţii fiscale 
 
         (PL–x 458/2017) 

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  
 
                                                           (PL –x 240/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 27 de 

senatori aparţinând Grupului 
parlamentar PNL  

din 4 ianuarie 2018 
2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr.334/2006  

privind  finanţarea activităţii  partidelor  politice  şi  a  
campaniilor electorale 
 

(Pl –x 359/2016)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 50 de 

deputaţi aparţinând Grupului 
parlamentar PNL Grupului 

parlamentar USR 
din 19 octombrie 2017 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea 
publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de 
administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate 
în proprietatea publică a statului 
           (PL –x 235/2017)

Legea nr. 220/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.915 din 22 noiembrie 2017 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2017 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea 
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care 
au avut calitatea de şef al statului român  
                                                                       (PL –x 298/2017) 

Legea nr. 225/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.940 din 28 noiembrie 2017 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 
 
                                                                      (PL –x 319/2017) 

Legea nr. 234/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.961 din 5 decembrie 2017 

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

  
(PL –x 307/2017)

Legea nr. 236/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.993 din 14 decembrie 2017 

7. Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor 
Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale 
Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a 
ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 
noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii 
Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998  
 
                                                                    (PL –x 335/2017) 

La Senat  
din 7 noiembrie 2017 
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8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului 
guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 
precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb  
 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

                                                                      (PL –x 152/2017) 

Legea nr. 248/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.979 din 11 decembrie 2017 

9. Legea prevenirii 
 
                                                                      (PL –x 423/2017) 

Legea nr. 270/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1037 din  28 decembrie 2017 
10. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  

  
(PL –x 543/2017)

Legea nr. 267/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1029 din  27 decembrie 2017 
11. Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative 
 

                                                                     (Pl –x 482/2017) 

La promulgare 
din 21 decembrie 2017 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora 
 

         (PL –x 504/2016) 

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

13. Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale 
 

       (PL –x 505/2017) 

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români  
 

                                                                     (PL –x 451/2016) 

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

15. Lege pentru modificare a Legii nr.161/2003  privind  unele  
măsuri  pentru  asigurarea   transparenţei   în   exercitarea  
demnităţilor  publice,  a  funcţiilor  publice  şi   în   mediul  
de   afaceri,  prevenirea   şi sancţionarea corupţiei 

  
         (PL –x 528/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 
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16. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice 
(OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la 
Haga la 6 septembrie 2017  
                   (PL –x 459/2017) 

la Senat  
din 20 decembrie 2017 

 

17. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat 
strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 30 octombrie 2016 

                                                                (PL –x 443/2017) 

la Senat  
din 20 decembrie 2017 

 

18. Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul 
referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale 
privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 
1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003  

  
(PL –x 460/2017)

la Senat  
din 20 decembrie 2017 

 

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 
 

                                                                      (PL –x 319/2017) 

Legea nr. 234/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.961 din 5 decembrie 2017 

20.  Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind  
organizarea Monitorului Oficial al României 
 

                                 (PL–x 411/2017) 

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

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

1. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea 
Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului 

  
(Pl –x 177/2017)

La Senat  
din 05 septembrie 2017 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii 

                                                                       (PL –x 248/2017) 

La Senat  
din 13 septembrie 2017 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale  
 

Se comunică respingerea 
          (Pl –x 197/2017) 

La Senat  
din 13 septembrie 2017 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului 

                                                                        (PL –x162/2017) 

Legea nr. 198/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.812 din 13 octombrie 2017 
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

                                                                         (PL –x12/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Președintele 

României  
din 8 ianuarie 2018 

6. Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea 
nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la 
construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în 
domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnat la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010 

                                                                       (PL –x268/2017) 

Legea nr. 218/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.908 din 20 noiembrie 2017 

7. Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului 
Brătianu - Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea 
Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale  

                                                                        (PL –x77/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României din 13 noiembrie 2017 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

           (PL –x11/2017) 

Reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la Senat 

din 11 octombrie 2017 

9. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.534 din 12 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.593 din 25 iulie 2017 
 

     (PL –x38/2016)  

Reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la CD 

din 20 decembrie 2017 

10. Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce 
priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 
2013  

            (Pl –x 225/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

11.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Se comunică respingerea 

          (Pl –x 247/2017)

La Senat  
din 24 octombrie 2017 
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12.  Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 
pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional 
elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale  
 
                                                                       (PL –x 242/2017) 

Legea nr.228/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.945 din 29 noiembrie 2017 
 

13. Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica 
  
           (PL –x 236/2017) 

Legea nr.227/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.945 din 29 noiembrie 2017 
14. Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi 
serviciilor la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive, 
adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către 
partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi 
pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate 
ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special 
la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 
1985 
                                                                      (PL –x 334/2017) 

Legea nr.6/2018 
(La Monitorul Oficial) 

15. Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri în domeniul 
finanţării învăţământului 
                                                                     (PL –x 336/2017) 

La Senat  
din 7 noiembrie 2017 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
educaţiei naţionale 
                                                                     (PL –x 181/2017) 

Reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la CD 

din 22 decembrie 2017 
17. Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Se comunică respingerea 

                                        (PL –x 254/2017)

La Senat  
din 7 noiembrie 2017 

18. Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor 
nr.350/2006  
         (PL –x 406/2017) 

Legea nr.266/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1021 din 22decembrie2017 
 

19. Proiect de Lege pentru modificarea art. 84 alin.(1) şi (4) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
 
                                                                      (PL –x 291/2017) 

La Senat  
din 29 noiembrie 2017 

20. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
 

                                                                    (PL –x 274/2017) 

Reexaminare la cererea 
Președintelui României, la Senat 

din 10 ianuarie 2018 
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21. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
  

(PL –x 12/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Președintele 

României din 8 ianuarie 2018 

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 
 

                                                                      (PL –x 466/2017) 

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

23. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
 

                                                                      (PL –x 452/2017) 

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

24. Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Se comunică respingerea 
                                                                       (Pl –x 306/2017) 

La Senat  
din 20 decembrie 2017 

25. Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
                                                                       (Pl –x 255/2017) 

La Senat  
din 21 decembrie 2017 

26. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar 
general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene 
nerambursabile acordate României prin intermediul 
Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea 
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente 
acestei asistenţe  

(PL –x 352/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

27. Proiect de Lege  pentru  înfiinţarea Liceului    Teologic  
Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc 

  
(PL –x 464/2017)

La Senat  
din 21 decembrie 2017 

28. Lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor  
                                           
                                                                        (PL –x 85/2017) 
 

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

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

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului  
 

           (PL –x 338/2017) 

Legea nr.9/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.17 din 8 decembrie 2018 
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2. Lege privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş 
  
          (PL –x 408/2017) 

 Legea nr.253/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.997 din 15 decembrie 2017 
3. Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din 

România  
          (PL –x 405/2017) 

Legea nr.247/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.979 din 11 decembrie 2017 
 E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi : 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea 
art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind 
reglementarea unor măsuri bugetare  
 

(PL –x 115/2017)

Legea nr.197/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.778 din 2 octombrie 2017 
 

2. Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene 
internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 
1944 

(PL –x 232/2017)

Legea nr.208/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.874 din 7 noiembrie 2017 
 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la 
amendarea art.50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă 
Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art.56 
al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate 
şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016  
 

          (PL –x 271/2017) 

Legea nr.230/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.968 din 7 decembrie 2017 

4. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în 
domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 21 
aprilie 2016  
                                                                       (PL –x 269/2017) 

Legea nr.241/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.981 din 11 decembrie 2017 

5. Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 
privind standardele de pregătire a navigatorilor, 
brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru 
personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 
1995 

          (PL –x 251/2017)

Legea nr.229/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.969 din 7 decembrie 2017 

6.  Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor 
de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile 
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi 
semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 
2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la 
Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, 
încheiată la Haga la 16 septembrie 1970  
 
                                                                       (PL –x 270/2017) 

Legea nr.251/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1009 din 20 decembrie 2017 
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7.  Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi 
la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în 
materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale 
echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 
noiembrie 2001  
 

                                                                       (PL –x 250/2017) 

Legea nr.252/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1013 din 21 decembrie 2017 

8. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 
şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
privind participarea României, în calitate de stat membru, la 
Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date 
a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 
Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017 

  
(PL –x 304/2017)

Legea nr.214/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.903 din 17 noiembrie 2017 

9. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
 
                                                                      (PL –x 380/2014) 

Legea nr.231/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.911 din 5 decembrie 2017 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare 

  
(PL –x 312/2017)

Legea nr.239/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.966 din 6 decembrie 2017 

11. Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule  
                                                                      (PL –x 630/2015) 

Legea nr.243/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.975 din 8 decembrie 2017 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a 
căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport 
naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile 
interioare  
 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
  

(PL –x 413/2016)

Legea nr.235/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.975 din 8 decembrie 2017 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor  
 

                                          (PL –x 369/2017)

Legea nr.259/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1028 din 27 decembrie 2017 
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14. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice 
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în 
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 
tehnică periodică 

                                          (PL –x 308/2017)

Legea nr.260/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1017 din 21 decembrie 2017 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii 
turistice 
                                                                      (PL –x 356/2017) 

Legea nr.277/2017 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.8 din 4 ianuarie 2017 

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României  
 

      (PL –x 97/2013)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare 
şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România  

                                             (PL –x 327/2017)

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul transporturilor 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.593 din 14 septembrie 2016, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.886 din 4 noiembrie 2016 
 

                                           (PL –x 84/2016)

Legea nr.8/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.19 din 9 ianuarie 2018 

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de 
investiţii şi promovare a exportului  

  
(PL –x 367/2017)

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

20. Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional 
 

  
                                           (PL –x 383/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 
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21. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, 
semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul 
Comercial dintre 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, pentru a se ţine seama 
de aderarea Ecuadorului  

      (PL –x 445/2017) 

La Senat 
din 20 decembrie 2017 

22. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Economic şi 
Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, 
şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016  

    (PL –x 444/2017) 

La Senat 
din 20 decembrie 2017 

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2017 
pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei 
Grele 

 (PL –x 382/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

24. Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor  

                                           (PL –x 424/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

1. Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, 
comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari  
 

                                         (PL –x 212/2017)

Legea nr.226/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.956 din 4 decembrie 2017 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001  
 
Se comunică respingerea 

                                         (PL –x 216/2017)

La Senat 
din 19 septembrie 2017 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

                                            (PL –x 249/2017)

Legea nr.249/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.993 din 14 decembrie 2017 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale  
 

Se comunică respingerea  
 

                                        (Pl –x 210/2017)

La Senat 
din 4 octombrie 2017 

5.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării 
României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor 
Uniunii Europene 

                                         (PL –x 286/2017)

Legea nr.219/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.914 din 22 noiembrie 2017 
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6. Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administratiei 
Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor 
Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea  

                                           (PL –x 160/2013)

Legea nr.221/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.915 din 22 noiembrie 2017  

7.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local 

                                           (PL –x 209/2016)

Reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la Senat 

din 15 decembrie 2017 

8. Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale  
 

                                          (PL –x 436/2016)

Legea nr.244/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.981 din 11 decembrie 2017 

9. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

                                           (PL –x 556/2015)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 5 decembrie 2017 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2017 
pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 

 (PL –x 381/2017)

Legea nr.278/2017 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.8  din 4 ianuarie 2018 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) şi d) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii 

                                           (PL –x 340/2017)

Legea nr.273/2017 
(la Monitorul Oficial) 

 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 
 

   (PL –x 339/2017)

La Senat  
din 11 decembrie 2017 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale 
 

    (Pl –x 363/2017)

La promulgare 
din 23 decembrie 2017 

14. Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în 
domeniul public al statului şi administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 
judeţul Ilfov 
 

                                           (PL –x 313/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 
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15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017 
privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală 
 

                                           (PL –x 347/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

16. Lege pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor  

                                            (PL –x 316/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la 
Belgrad, la 28 octombrie 2016 

  
(PL –x 285/2017)

Legea nr.4/2018 
(La Monitorul Oficial ) 

2. Lege pentru completarea articolului 65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 

                                           (PL –x 323/2017)

Legea nr.216/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.908  din 20 noiembrie 2017 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social 
nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social   

                                        (PL –x 185/2017)

Legea nr.223/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.940  din 28 noiembrie 2017 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate 

                                          (PL –x 60/2015)

Legea nr.232/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 961 din 5 decembrie din   
2017 

5. Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice  

 (PL –x 838/2015)

Legea nr.233/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 961 din 5 decembrie  2017 

6. Lege  pentru modificarea  şi completarea  Legii  nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice   
 

                                            (PL –x 67/2017)

Legea nr.217/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 908 din 20 noiembrie  2017 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele 
măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în 
sistemul public de pensii 

                                            (PL –x 215/2017)

Legea nr.238/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 968 din 7 decembrie  2017 
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8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare 

 (PL –x 158/2017)

Legea nr.257/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1011 din 20 decembrie  2017 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

                                          (PL –x 309/2017)

Legea nr.261/2017 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1011 din 20 decembrie  2017 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare  
 

                                          (PL –x 371/2017)

Legea nr.274/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1030 din  28 decembrie 2017 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

                                             (PL –x 123/2017)

La promulgare 
din 27 decembrie 2017  

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice  
 

                                            (PL –x 481/2016)

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

13. Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi 
a art.90 alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile 
facultative 

                                            (PL –x 360/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii 

  
(PL –x 183/2017)

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 
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2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor 
măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea 
analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional  
 

                                             (PL –x 435/2016)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei 
intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei 

                                           (PL –x 627/2015)

În reexaminare la CD, la cererea 
Preşedintelui României, din 27 

noiembrie 2017  

2. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii 
 

                                           (PL –x 45/2017)

În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui României, 

din 4 decembrie 2017   

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative  
 

                                         (PL –x 71/2015)

Legea nr.237/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.966 din 16 decembrie 2017  

4. Lege privind externarea  persoanelor   decedate   de  
religie  mozaică din unităţile sanitare   

                                                                   (PL –x 384/2017)  

Legea nr.254/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.997 din 15 decembrie 2017 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile  
                                                               (PL –x 370/2017)   

Legea nr.272/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1037 din  28 decembrie 2017 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării 
de sănătate a populaţiei  
                                                       (PL –x 504/2017)  

                              

Legea nr.13/2018 
(la Monitorul Oficial) 

 
 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

1.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor naturale protejate  
 

 (PL –x 139/2017)

Legea nr. 204/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.863 din 1 noiembrie 2017 
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2. Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 
aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon 
troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, 
şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi 
una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-
13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 
 

                                        (PL –x 231/2017)

Legea nr.263 /2017 
(la Monitorul Oficial) 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.764 din 14 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial 
României, Partea I, nr.104 din 7 februarie 2017  
 

  (PL –x 717/2015)

În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui României, 

din 11 decembrie 2017    

4.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2017 pentru completarea art.44 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art.26 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006  

                                        (PL –x 172/2017)

Legea nr. 256/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1013 din 21 decembrie 2017 

5. Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice
                                          (PL –x 315/2017)

Legea nr. 262/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1021 din 22 decembrie 2017 

6.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
 

                                         (PL –x 321/2017)

Legea nr. 265/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1021 din 22 decembrie 2017 

7. Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor 
generate de nave şi a rezidurilor mărfii 

 (PL –x 341/2017)

Legea nr. 271/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1036 din  28 decembrie 2017  
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8. Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din 
depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale 
la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul 
alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină  
                                  
                                                                     (PL –x 273/2017)

Legea nr. 264/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1024 din 27 decembrie 2017 

9. Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind 
transmiterea unui teren din administrarea Ministerului 
Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea  
 
                                                                    (PL –x 490/2017)

Legea nr. 268/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.1037 din  28 decembrie 2017  

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar 
                                                                    (PL –x 450/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 55 de 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar PNL  
din 20 decembrie 2017 

11. Lege pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare 

                                         (PL –x 507/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

12. Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru 
activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul 
avicol 

                                         (PL –x 470/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind 
aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi 
condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră 
responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale 
produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din 
ţări terţe 

                                         (PL –x 451/2017)

La promulgare 
din 27 decembrie 2017 

14. Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 
 

                                           (PL –x 471/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 
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15. Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de 
investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov 

                                           (PL –x 476/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

16. Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii 
nr.348/2003 

   (PL –x 373/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

17. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgen-
ţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,  
administrarea şi exploatarea pajitilor permanente şi 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 

                                        (PL –x 314/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

18. Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  
 

 (PL –x 318/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

19. Lege privind promovarea transportului ecologic 
 
                                                                    (PL –x 195/2016) 
 

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 
februarie 2017  

  (PL-x 252/2017)

Legea nr.215 /2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.907 din 20 noiembrie 2017 

2. Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între 
Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al 
Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017  
 

                                            (PL-x 305/2017)

Legea nr.5/2018 
(La Monitorul Oficial) 

3. Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea 
serviciului militar pe bază de voluntariat  
 
Se comunică respingerea 

(Pl-x 253/2017)

La Senat 
din 24 octombrie 2017 
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4. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017 

 
(PL-x 337/2017)

Legea nr. 7/2018 
(La Monitorul Oficial) 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2017 
pentru modificarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea 
profesiei de detectiv particular  

                                            (PL-x 320/2017)

Legea nr. 245/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.975 din 8 decembrie 2017 

6. Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu 
baza la sol" aferentă programului de înzestrare esenţial 
"Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" 
 

 (PL-x 481/2017)

Legea nr. 222/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.935 din 27 noiembrie 2017 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru 
modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

   (PL-x 343/2017)

Legea nr. 12/2018 
(La Monitorul Oficial) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 
2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru 
reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne  
 
Se comunică respingerea 

                                            (PL-x 211/2017)

La Senat 
din 11 decembrie 2017 

9. Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţii  
 
Se comunică respingerea 

  
(PL-x 237/2017)

La Senat 
din 11 decembrie 2017 

10. Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de 
persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român 
 
 

    (PL-x 351/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 
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11. Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri  

                                             (PL-x 403/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2017 
privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din 
Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ 
superior militar din străinătate 

  
(PL-x 355/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 

 L. Domeniul politică externă: 
 

1. -  
 M. Domeniul economic: 

 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul 
Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar 
norvegian 2014-2021 

(PL-x 233/2017)

Legea nr.206/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.863 din 1 noiembrie 2017 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea 
Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni 
deţinute de către statul român la societăţile producătoare de 
agent termic la unităţile administraţiei publice locale în 
vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

                                          (PL-x 287/2017)

Legea nr.213/2017 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.889 din 13 decembrie 2017 

3. Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice  

 (PL-x 226/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 64 de 

deputați aparținând Grupului 
parlamentar PNL  

din 29 decembrie 2017 
4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale de Prognoză 

  (PL-x 354/2017)

La promulgare 
din 30 decembrie 2017 
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 N. Domeniul unificării şi asigurării stabilităţii legislative în domeniul justiţiei: 
 

1.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
 

 (PL-x 418/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 56 de 

deputați aparținând Grupului 
parlamentar PNL  

din 27 decembrie 2017 
 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție  
din 27 decembrie 2017 

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

 (PL-x 417/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 29 de 

senatori aparținând Grupului 
parlamentar PNL  

din 27 decembrie 2017 
 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție  
din 27 decembrie 2017 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliul Superior al 
Magistraturii 
 

 (Pl-x 419/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 52 de 

deputați aparținând Grupului 
parlamentar PNL  

din 27 decembrie 2017 
 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție  
din 27 decembrie 2017 
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IV. CENTRALIZATOR 

AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 
DE CAMERA DEPUTAŢILOR  

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 
  (pe domenii de reglementare) 

(Situaţie ianuarie 2018) 
 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 21 

B. Domeniul juridic 20 

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

28 

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

 3 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 24 

F. Domeniul administraţie  publică                16 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate                13 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei                  2 

I. Domeniul sănătate şi familie 16 

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător                19 

K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă  
naţională 

               12 

L. Domeniul politică externă                  - 

M. Domeniul economic  4 

N.  Domeniul  unificarii şi asigurării stabilităţii 
legislative  în domeniul justiţiei 

 3 

   

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate  
Total:

181 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse 
definitiv                                      Total:

32 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 

 
 

1. H.C.D. nr.60/01-09-2017  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

2. H.C.D. nr.61/01-09-2017  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

3. H.C.D. nr.62/01-09-2017  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

4. H.C.D. nr.63/01-09-2017  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

5. H.C.D. nr.64/01-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

6. H.C.D. nr.65/04-09-2017  
HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat 

7. H.C.D. nr.66/05-09-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

8. H.C.D. nr.67/13-09-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

9. H.C.D. nr.68/19-09-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

10. H.C.D. nr.69/26-09-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

11. H.C.D. nr.70/04-10-2017  
HOTĂRÂRE pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul 
apărării europene (2025) COM (£017) 315 

12. H.C.D. nr.71/04-10-2017  
HOTĂRÂRE pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind 
valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240 

13. H.C.D. nr.72/04-10-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

14. H.C.D. nr.73/24-10-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European si Comitetul Regiunilor privind o 
nouă agendă a UE pentru învăţământul superior COM(2017) 247 
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15. H.C.D. nr.74/24-10-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor- 
Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă 
COM(2017)248  

16. H.C.D. nr.75/24-10-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului 
privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor COM(2()17) 249 

17. H.C.D. nr.76/24-10-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind 
aprofundarea Uniunii economice şi monetare COM (2017) 291  

18. H.C.D. nr.77/24-10-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

19. H.C.D. nr.78/31-10-2017  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 

20. H.C.D. nr.79/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

21. H.C.D. nr.80/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei 
Europene şi înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către 
Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienta în cadrul acţiunii 
externe a UE JOIN(2017)21 

22. H.C.D. nr.81/14-11-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacitătii de inovare a 
industriei de apărare a UE COM (2017)294 

23. H.C.D. nr.82/14-11-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295  

24. H.C.D. nr.83/14-11-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale 
(PEPP) - COM (2017)343 

25. H.C.D. nr.84/14-11-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul 
finanţelor UE - COM(2017)358  

26. H.C.D. nr.85/14-11-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

27. H.C.D. nr.86/21-11-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului 
privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace COM(2017) 563 
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28. H.C.D. nr.87/21-11-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul 
European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităti cibernetice 
puternice pentru UE JOIN(2017) 450  

29. H.C.D. nr.88/21-11-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

30. H.C.D. nr.89/29-11-2017  
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018  

31. H.C.D. nr.90/29-11-2017  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

32. H.C.D. nr.91/11-12-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea 
pieţelor de capital şi integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare - COM (2017)542 

33. H.C.D. nr.92/11-12-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, 
altele decât numerarul, si de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM 
(2017)489 

34. H.C.D. nr.93/11-12-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu 
privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia - COM (2017)558 

35. H.C.D. nr.94/11-12-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: în continuarea planului de 
acţiune privind TVA- Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul acţiunii - COM 
(2017)566  

36. H.C.D. nr.95/11-12-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

37. H.C.D. nr.96/11-12-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 
privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi 
de înfiinţare a unui Comitet european pentru riscsistemic-COM (2017)538 

38. H.C.D. nr.97/11-12-2017  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor 
norme clin sistemul taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de 
impozitare a comerţului dintre statele membre - COM (2017)569  
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39. H.C.D. nr.98/13-12-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

40. H.C.D. nr.99/21-12-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  
 

41.  H.C.D. nr.100/22-12-2017 – HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Camerei Deputaţilor nr.23/2013 
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 
 

1. H.P. nr.54/13-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 
privind constituirea Grupului PRO-America 

  2.   H.P. nr.55/13-09-2017  
HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica 
Democratică Socialistă Sri Lanka  

  3.   H.P. nr.56/13-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului  

  4.   H.P. nr.57/13-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 
privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie  

  5.   H.P. nr.58/13-09-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi 
aprobarea componenţei nominale a acesteia  

  6.   H.P. nr.59/13-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa 

  7.   H.P. nr.60/13-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO  

  8.   H.P. nr.61/13-09-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru 
constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea 
aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial  

  9.   H.P. nr.62/13-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei  
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  10.   H.P. nr.63/13-09-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputatilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

  11.   H.P. nr.64/13-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind 
alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii  

  12.   H.P. nr.65/27-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuţie bugetară ale 
Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016  

  13.   H.P. nr.66/27-09-2017  
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române 
de Radiodifuziune 

  14.   H.P. nr.67/27-09-2017  
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi 
Anticorupţie  

  15.   H.P. nr.68/27-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

  16.   H.P. nr.69/27-09-2017  
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul 
justiţiei 

  17.   H.P. nr.70/27-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre 

  18.   H.P. nr.71/27-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 
privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie  

  19.   H.P. nr.72/27-09-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 
privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii Comitetului director al Grupului 
Român al Uniunii Interparlamentare  

  20.   H.P. nr.73/27-09-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de 
Televiziune 

  21.   H.P. nr.74/27-09-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru supleant în Consiliul Naţional al Audiovizualului 

  22.   H.P. nr.75/27-09-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române 
de Radiodifuziune 
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  23.   H.P. nr.76/11-10-2017  
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019  

  24.   H.P. nr.77/11-10-2017  
HOTĂRÂRE privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor  

  25.   H.P. nr.78/11-10-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi, a preşedintelui şi a unui 
vicepreşedinte la Curtea de Conturi, precum şi numirea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte 
la Autoritatea de Audit 

  26.   H.P. nr.79/11-10-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii  

  27.   H.P. nr.80/11-10-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 
pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru 
verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului 
prezidenţial 

  28.   H.P. nr.81/18-10-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea 
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi 
aprobarea componenţei nominale a acesteia 

  29.   H.P. nr.82/18-10-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de 
Sud-Est  

  30.   H.P. nr.83/18-10-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 
pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

  31.   H.P. nr.84/18-10-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019  

  32.   H.P. nr.85/18-10-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
30/1993 privind organizarea si funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii 
Serviciului Român de Informaţii 

  33.   H.P. nr.86/18-10-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membri în 
Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
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  34.   H.P. nr.87/18-10-2017  
HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul 
pentru finanţe publice locale  

  35.   H.P. nr.88/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

  36.   H.P. nr.89/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 
pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  

  37.   H.P. nr.90/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu 
personal specializat în domeniul instruirii si pregătirii forţelor irakiene de politie, în cadrul 
Coaliţiei internaţionale ariti - ISIL/Daesh 

  38.   H.P. nr.91/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru 
constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea 
aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial  

  39.   H.P. nr.92/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din 
decembrie 1989 

  40.   H.P. nr.93/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii  

  41.   H.P. nr.94/07-11-2017  
HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi 

  42.   H.P. nr.95/20-11-2017  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind 
constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 

  43.   H.P. nr.96/20-11-2017  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Cartei albe a apărării 

  44.   H.P. nr.97/22-12-2017  
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018 

  45.   H.P. nr.98/22-12-2017  
HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992 

  46.   H.P. nr.99/22-12-2017  
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 
39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor 
pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul 
scrutinului prezidenţial 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  
GUVERNULUI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 
În septembrie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară          

a anului 2017, care  cuprinde 174 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 110 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
16 
 

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

0
0
0

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

4 
0 
5 
7 

Camera Deputaţilor:  81 0
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

4
39
0

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

0 
1 

16 
21 

Total: 97 43 54 

Procedură comună: 
- pe ordinea de zi a plenului comun: 9 
- la comisiile permanente:                 2 
- legi promulgate:                            2 

Total Procedură comună: 13 

TOTAL priorităţi: 110 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 
 

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. 

PLx 
178/2017 

 
L 

57/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele româneşti.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv 
implementarea Programului carne de porc din 
fermele româneşti, prin care se acordă ajutoare de 
stat destinate depăşirii dificultăţilor înregistrate de 
către producătorii din sectorul creşterii porcinelor 
şi menţinerii cel puţin a nivelului actual de 
producţie. 

S -  Adoptat pe 
07.11.2017 
CD -  OZ Plen 
BUG şi AGRI  
 

 

Raport depus pe 
12.12.2017 

(678/R/2017) 

2. 

PLx 
394/2013 

 
L 

299/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, taxele judiciare de 
timbru, în Nota de fundamentare arătându-se că 
modificările cadrului legal de desfăşurare a 
procesului civil prin adoptarea Codului de 
procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea 
urgentă a legislaţiei în materia taxelor judiciare de 
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi 
dinamică a procesului civil, noile garanţii 
procedurale acordate părţilor pentru asigurarea 
unui proces echitabil, precum şi acoperirea 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea 
infrastructurii, pregatirea personalului din sistemul 
justiţiei  etc. 
 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

CD - OZ Plen 
JUR 
  

Raport depus pe 
20.12.2017 

(522/Rs/2017) 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

3. 

PLx 
342/2017 

 
L 

218/2017 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri referitoare la regimul juridic 
al precursorilor de explzivi, în scopul instituirii 
cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013privind comercializarea şi 
utilizarea precursorilor de explozivi. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  OZ Plen 
JUR şi APĂR 

  

Raport depus pe 
21.12.2017 

(708/R/2017) 

4. 

PLx 
473/2017 

 
L 

376/2017 

Proiect de Lege privind cooperarea autorităţilor 
publice române cu Agenţia Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol).  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Crearea regimului juridic aplicabil activităţii de 
cooperare dintre autorităţile publice române cu 
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de aplicare a Legii (Europol), având în 
vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/794 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 
mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) 
şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziilor 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI şi 2009/968/JAI ale Consiliului. 

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -  OZ Plen 
JUR şi APĂR 

  

 

Raport depus pe 
21.12.2017 

(709/R/2017) 

5. 

PLx  
828/2015 

 
L 

545/2015 
 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul jocurilor de noroc.  

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normativedin 
domeniul jocurilor de noroc, urmărindu-se 
asigurarea unei mai bune gestionări a pieţei 
specifice şi adaptarea la practica europeană în 
domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la 
distanţă. 

S - Adoptat pe 
23.11.2015 

CD - BUG  
pt. raport 
 
 

 

 

 

TDR: 
10.12.2015 

6. 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării proiectelor 
de infrastructură de transport, unele măsuri în 
domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 

Principalele modificări vizează modalitatea de 
încheiere de către Ministerul Transporturilor a 
contractelor de servicii publice cu operatorii de 
transport feroviar în cadrul cărora se stabilesc 
obligaţiile de serviciu public de interes naţional în 
vederea furnizării de servicii de transport adecvate, 
precum şi a compensaţiei de serviciu public; 
reglementări privind veniturile, închirierea, 
cheltuielile pentru investiţii, reparaţii, modernizări 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 

CD - BUG şi 
TRSP 
 pt. raport comun 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

şi/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare 
publice, zona de siguranţă şi protecţie, pentru 
administratorul infrastructurii feroviare; abrogarea 
art.40, deoarece nu mai este necesar în condiţiile în 
care Regulamentul (CE) nr.1370 stabileşte 
prevederi în acest sens. Reglementează modalitatea 
de plată a cheltuielilor aferente proiectelor de 
infrastructură de transport fazate din bugetul de 
stat. 

 

 

 

TDR: 
07.03.2017 

7. 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism electronic de evidenţă şi 
comunicare în materia amenzilor contravenţionale, 
în măsură să permită furnizarea în timp real a 
datelor despre creanţele datorate şi plăţile 
efectuate. 

S - Adoptat pe 
29.06.2015 

CD - BUG şi JUR  
pt. raport comun 

 

 

TDR: 
22.09.2015 

8. 

Plx  
243/2017 

 
L 

91/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul introducerii unor facilităţi 
fiscale în materia taxei pe valoarea adăugată (TVA), 
prin stabilirea unei cote reduse de 0% aferentă 
anumitor categorii de bunuri şi servicii şi prin 
instituirea unor reguli în materia regimului special 
de scutire pentru întreprinderile mici. 

S - Adoptat pe 
20.06.2017 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 

 

 

TDR: 
05.09.2017 

9. 

Plx  
350/2017 

 
L 

180/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii 
actualei reglementări.  

S -  Adoptată pe 
11.10.2017 
CD -  BUG şi 
CROMANII   
pt. raport comun 
 
 

 

TDR: 
31.10.2017 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

10. 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 
2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006.2004 şi a Directivei 
2009/22/CE. 

S  - Adoptat pe 
02.11.2015 

CD -  IND şi  JUR  

pt. raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

11. 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 
a deşeurilor de ambalaje.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în 
vederea deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a 
reducerii impactului financiar negativ asupra 
operatorilor economici afectaţi, a reducerii 
cantităţilor de deşeuri generate, precum şi a 
creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare a 
acestora prin extinderea răspunderii producătorilor 
asupra organizaţiilor colective de transfer, care 
preiau responsabilitatea atingerii obiectivelor de 
valorificare pe fluxurile de deşeuri. 

S  - Adoptat pe 
17.10.2016 

CD -  IND şi  
MED   

pt.raport comun 
 

TDR: 
10.11.2016 

12. 

PLx 
110/2017 

 
L 

574/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr.123/2012.  

  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Intervenţiile legislative vizează încetarea 
aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e), reglementarea 
prin lege a obligaţiei furnizorilor de a achiziţiona 
gazele naturale pe care le furnizează clienţilor 
casnici, în condiţii de eficienţă economică, pe baza 
unor proceduri care să asigure caracterul 
transparent al procesului de achiziţie al gazelor 
naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi 
nediscriminatoriu al persoanelor care participă la 
procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate 
de ofertanţi, precum şi reglementarea obligaţiei 
producătorilor de a încheia contracte pe pieţele 
centralizate din România, transparent şi 
nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările 
emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi 
minime de gaze naturale din producţia proprie 

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 

CD -  Retrimis pe 
17.10.2012 la 

IND 

 pt. raport 
suplimentar 

 

 

TDR: 
06.11.2017 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

13. 

PLx 
198/2017 

 
L 

59/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie şi pentru modificarea unor acte normative. 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, 
precum şi modificarea unor acte normative din 
domeniu, în vederea îndeplinirii obiectivului 
naţional privind atingerea ţintei de 24% a energiei 
din surse regenerabile din cantitatea de energie pe 
care o va consuma România în anul 2020, prevedere 
cuprinsă în anexa I la Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de 
abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE. 

S  - Adoptat pe 
08.05.2017 

CD -  IND şi  
MED   

pt. raport comun 
 

TDR: 
30.05.2017 

14. 

Plx 
239/2017 

 
L 

92/2017 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol.  

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.145/2014, în 
vederea facilitării aplicării legii, prin utilizarea 
carnetelor de comercializare şi de către rudele de 
gradul II ale producătorilor agricoli, precum şi 
posibilitatea utilizării de către comercianţi a 
spaţiilor de vânzare aferente producătorilor 
agricoli, în perioada în care aceştia nu sunt prezenţi 
pe piaţă. 

S  - Adoptat pe 
20.06.2017 

CD -  IND şi  
AGRI   

pt. raport comun 
 

TDR: 
28.06.2017 

15. 

 
PLx 

364/2017 
 

L 
179/2017 

Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea 
unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse 
petroliere.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condiţiilor de constituire şi menţinere a 
unor stocuri minime de ţiţei şi/sau produse 
petroliere, în scopul asigurării siguranţei în 
aprovizionare, în cazul situaţiilor de 
disfuncţionalitate majoră în aprovizionare,  a 
situaţiilor de urgenţă deosebită sau a situaţiilor de 
criză locală. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 

CD -  IND  

pt.raport 

 

 

 

TDR: 
07.11.2017 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

16. 

PLx 
421/2017 

 
L 

232/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
30.10.2017 

CD -  IND, TRSP şi
JUR 

 pt. raport comun 

 

 

TDR: 
21.11.2017 

17. 

PLx 
540/2017 

 
L 

400/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 
activităţilor nucleare.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.111/1996, în 
scopul transpunerii unor dispoziţii ale Directivei 
2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 
2013 de stabilire a normelor de securitate de bază 
privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de 
expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a 
Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 
2003/122/Euratom. 

S -  Adoptat pe 
04.12.2017 

CD -  IND  

pt.raport 

 

 

 

TDR: 
14.12.2017 

18. 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea 
unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea C.N.A.D.N.R. şi înfiinţarea C.N.I.R. 
ca societate pe acţiuni, cu personalitate juridică, 
sub autoritarea Ministerului Transportului, de 
interes strategic naţional, în vederea dezvoltării pe 
termen lung a reţelei de transport TEN-T Centrală 
şi Globală, în conformitate cu obiectivele asumate 
faţă de Comisia Europeană. Totodată, se prevede 
modificarea şi completarea unor acte normative cu 
relevanţă în domeniu, şi anume Legea nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, precum şi 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor. 
 

S  - Adoptat pe 
22.12.2016 

CD - TRSP şi JUR 

 pt. raport comun 

 

 

 

TDR: 
16.02.2017 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

19. 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 
comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea comercializării, înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 

CD -  TRSP  

 pt. raport  

 

 

 

 

TDR: 
31.10.2017 

 

20. 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2012 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

S  - Respins pe 
30.10.2012 

CD -  AGRI şi SAN

 pt. raport comun 

 

 

 

TDR: 
29.11.2012 

 

21. 

Plx 
411/2016 

 
L 

303/2016 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, 
în sensul introducerii unor reguli care să asigure 
accesul pe piaţă al tuturor producătorilor locali, 
zonali şi naţionali, reapariţia pe piaţă a produselor 
româneşti, precum şi readucerea preţurilor la un 
nivel decent 

S  - Respins  pe 
27.09.2016 

CD - AGRI  

 pt. raport 

 

 

 

TDR: 
18.10.2016 

22. 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România.  

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- 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 la 

DROM pt. raport 
suplimentar 

 

 

TDR: 
25.09.2012 
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Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

23. 

PLx 
375/2017 

 
L 

357/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut 
special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, republicată, cu modificările 
ulterioare, în principal, în scopul punerii de acord a 
reglementării cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 
803/2015, prin care a fost admisă excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) 
din Legea nr. 293/2004. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 

CD -  DROM, 
ADMIN şi JUR 

pt. raport comun 
 

 

TDR: 
07.11.2017 

 

24. 

PLx 
506/2016 

 
L 

457/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea 
unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
central şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative.  

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S  - Adoptat pe 
01.11.2016 

CD - ADMIN şi 
JUR  

 pt. raport comun 

 

 

 

TDR: 
15.11.2016 

 

25. 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari şi administrarea condominiilor, 
propunând la abrogare Legea nr. 230/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007. 

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 

CD -  ADMIN şi 
JUR  

 pt. raport comun 

 

 

TDR: 
07.12.2017 

26. 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Strategia de dezvoltare teritorială a României 
reprezintă,  ”documentul programatic pe termen 
lung prin care sunt stabilite liniile directoare de 
dezvoltare teritorială a României, bazat pe un 
concept strategic, precum şi direcţiile de 
implementare pentru o perioadă de timp de 20 de 
ani, la scară regională, interregională, naţională, 
cu integrarea aspectelor relevante la nivel 
transfrontalier şi transnaţional”. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 

CD -  ADMIN  

 pt. raport  

 

TDR: 
20.12.2017 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

27. 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
intervenţiile legislative urmărind adoptarea unor 
măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării 
procedurilor administrative din acest domeniu. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 

CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data de 
19.12.2017 

 pt. raport 
suplimentar  

 

 

28. 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei 
naţionale cu noile reglementări europene în acest 
domeniu, evitând astfel, eventualele sancţiuni 
generate de nerespectarea legislaţiei europene, prin 
depăşirea termenului de transpunere a Directivei 
nr.2012/19/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 4 iulie 2012, privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), 
respectiv 14 februarie 2014 

S - Adoptat pe 
03.06.2015 

CD -  MED 
pt. raport 

 

TDR: 
18.06.2015 

29. 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.  

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării 
îndeplinirii atribuţiilor Administraţiei Fondului 
pentru Mediu în ceea ce priveşte activitatea de 
administrare a creanţelor fiscale, respectiv evidenţa, 
stabilirea, controlul şi colectarea veniturilor la 
Fondul pentru mediu. 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 

CD -  MED 
pt. raport 

 

TDR: 
15.11.2016 
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Crt. 
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înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

30. 

PLx 
391/2017 

 
L 

254/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.48/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 105.2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 

TDR: 
16.11.2017 

31. 

PLx 
365/2017 

 
L 

204/2017 

Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.53/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul muncii.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea stopării 
fenomenului de muncă nedeclarată. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  Retrimis pe 
data de 
20.12.2017 la 
MUN pt. raport 
sulimentar 

 

32. 

PLx 
393/2017 

 
L 

326/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, în 
vederea reglementării adecvate a activităţilor 
specificedomeniului agricol. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  Retrimis pe 
data de 
20.12.2017 la 
MUN 
pt. raport 
sulimentar 

 

33. 

PLx 
400/2017 

 
L 

215/2017 

Proiect de lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru 
categoria de locuri de muncă în care se utilizează 
tehnologia informaţiiei şi comunicaţiilor, 
urmărindu-se flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor 
de muncă în raport cu evoluţia dinamică a pieţei 
muncii, stabilindu-se avantaje atât pentru salariat, 
cât şi pentru angajator. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  Retrimis pe 
data de 
21.12.2017 la 
MUN pt. raport 
sulimentar 
 
 
 

 

TDR:  

1 lună 
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34. 

PLx 
585/2017 

 
L 

407/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.52/2011, urmărindu-se 
înfiinţarea agenţiilor de intermediere între cererea 
şi oferta de muncă zilieră, acreditate de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de 
muncă judeţene. 

S -  Adoptat pe 
11.12.2017 

CD -  MUN 
 pt. raport  

 

 

TDR: 
06.02.2017 

35. 

PLx 
29/2017 

 
L 

630/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.  

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea 
eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale 
Ministerului Sănătăţii, care funcţionează 
necorespunzător în prezent, de crearea cu celeritate 
a cadrului legal pentru încheierea contractelor de 
mana gement ale managerilor generali, precum şi 
pentru eficientizarea serviciilor de asistenţă 
medicală. 

S -  Adoptat pe 
30.10.2017 

CD -  SĂN şi JUR 
 pt. raport comun 

 

TDR: 
21.11.2017 

36. 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activităţii de vaccinare în vederea 
prevenirii şi limitării răspândirii bolilor 
transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea 
populaţiei generale, în România. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 

 

TDR: 
14.11.2017 

37. 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 

Proiect de Lege pentru respingerea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi 
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei.  

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare 
Cantacuzino, instituţie publică de importanţă 
strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prin 
reorganizarea Institutului Naţionale de Cercetare 
Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
Cantacuzino, care se desfiinţează. 

S -  Adoptat pe 
21.11.2017 

CD -  SĂN şi ÎNV 
pt. raport comun 

 

TDR: 
12.12.2017 
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38. 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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 urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea definiţiilor activităţilor de cercetare-
dezvoltare conform celor uzitate în plan european şi 
internaţional, posibilitatea accesării finanţării de 
către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică, schimbarea procedurii de 
evaluare a institutelor de cercetare-dezvoltare, 
introducerea unui mecanism de finanţare pe trei 
nivele. 

S - Adoptat pe 
25.05.2011 

CD - Retrimis pe 
data de 
27.03.2012 la ÎNV  
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
10.04.2012 

39. 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, în scopul derulării 
proceselor de evaluare în vederea certificării şi 
după data de 31 decembrie 2015. 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD - ÎNV 
 pt. raport  

 

TDR: 
17.12.2015 

40. 

PLx 
422/2017 

 
L 

370/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, în scopul clarificării unor aspecte 
legate de procedura aplicabilă în cazurile de 
acordare sau de redobândire a cetăţeniei române. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

TDR: 
23.11.2017 

41. 

PLx 
493/2017 

 
L 

257/2017 

Proiect de Lege privind Registrul Naţional de 
Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern ; - Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
21.11.2017 
CD -  Retrimis pe 
22.12.2017 la JUR 
pt. raport 
suplimentar  

  

TDR: 
15.02.2018 
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42. 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

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

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
2014/42/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi 
confiscarea instrumentelor şi produselor 
infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, 
precum şi al Directivei 2016/343/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 9 
martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte 
ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi 
prezent la proces în cadrul procedurilor penale. 

S -  Adoptată pe 
04.12.2017 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

 

TDR: 
14.12.2017 

43. 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 
comunitare româneşti în străinătate.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura 
instituţională actuală şi instituirea de norme legale 
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de 
înfiinţare, atribuţiile, finanţarea şi personalul 
centrelor comunitare. 

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - Retrimis pe 
29.11.2017 la 
POL EXT şi 
CROMANII 
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
21.12.2017 

  
  

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

Nr. 
Crt 

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

1. 

PLx 
338/2017 

 
L 

501/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului, în sensul înfiinţării, în cadrul instituţiei, a 
Domeniului pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului 
Poporului, denumit Avocatul Copilului. 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2017 

S  - Adoptată pe 
11.12.2017 

 

La promulgare 
din data de 
19.12.2017 



 53  
 
 

Nr. 
Crt 
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2. 

PLx 
305/2017 

 
L 

410/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului de 
securitate între Guvernul României şi 
Guvernul Marelui Ducat al 
Luxemburgului privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017.  

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017.  
 

CD - Adoptată pe 
24.10.2017 
S -  Adoptată pe 
04.12.2017 

 

La promulgare  
din data de 
16.12.2017 

3. 

PLx 
337/2017 

 
L 

417/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Croaţia privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017.  

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Asigurarea protecţiei Informaţiilor clasificate schimbate 
sau generate în procesul de cooperare dintre Părţi sau 
dintre persoanele juridice din statele Părţilor. 

CD - Adoptată pe 
31.10.2017 
S -  Adoptată pe 
04.12.2017 

 

La promulgare 
din data de 
16.12.2017 

4. 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

 

 

 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

CD -  Adoptat pe 
11.10.2017 

S  -  ÎNV 

pt. raport 

 

 

TDR: 
31.10.2017 
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5. 

PLx 
285/2017 

 
L 

404/2017 
 
 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Serbia în 
domeniul securităţii sociale, semnat la 
Belgrad, la 28 octombrie 2016.  

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Acordul se va aplica legislaţiei din România privind 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, 
maternitate, îngrijirea copilului bolnav, prevenirea 
îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pentru 
pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii,  
în caz de boală şi maternitate, în caz de accidente de 
muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces, alocaţia de 
stat pentru copii. 

CD - Adoptată pe 
17.10.2017 
 S - Adoptată pe 
04.12.2017 
 

 

La promulgare 
din data de 
16.12.2017 

 

6. 

Plx 
181/2017 

 
L 

451/2017 
 

Propunere legislativă pentru modificarea 
art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale.  

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în 
sensul reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil 
agricol în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi coordonarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

CD - Adoptată pe 
07.11.2017 
S - Adoptată pe 
04.12.2017 
 

Cererea 
Preşedintelui 
României de 
reexaminare a 
legii este 
înaintată la CD 

7. 

PLx 
335/2017 

 
L 

449/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) 
la Statutul de la Roma al Curţii Penale 
Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-
a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la 
Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 
2015, privind articolul 124 din Statutul 
Curţii Penale Internaţionale, adoptat la 
Roma, la 17 iulie 1998.  

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

 

 

 

Ratificarea rezoluţiei ASP-CPI/14/Res.2, adoptată de 
cea de-a XIV-a sesiune a ASP (Adunării Statelor Părţi) 
la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 
noiembrie 2015, cu privire la art.124 din Statutul Curţii 
Penale Internaţionale. 

CD - Adoptată pe 
07.11.2017 
S -  JUR 
pt. raport 

 

 

 

TDR: 
05.12.2017 
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8. 

Plx  
331/2017 

 
L 

214/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2006 privind regimul 
acordării finanţărilor nerambursabile 
pentru programele, proiectele sau 
acţiunile privind sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind 
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru 
această activitate. 

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
29.11.2017 
 

Legea  

nr. 276/2017 

9. 

Plx  
329/2017 

 
L 

226/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 29/2015 privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană", în perioada 2014-
2020.  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 12/2016. 

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
11.12.2017 
 

La promulgare 
din data de 
19.12.2017 

10. 

PLx 
343/2017 

 
L 

253/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2017 pentru 
prorogarea unui termen şi pentru 
modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.232/2016 privind industria 
naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern; - Cameră decizională: CD 

Prorogarea unui termen prevăzut la art.42 din Legea 
nr.232/2016 privind industria naţională de apărare,  
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din acelaşi 
act normativ. 

S -  Adoptată pe 
10.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
13.12.2017 

 

 

La promulgare 
din data de 
20.12.2017 
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11. 

PLx 
274/2017 

 
L 

150/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Se introduce contractul de activitate sportivă încheiat 
între un sportiv de performanţă şi o structură sportivă şi 
are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter 
sportiv. Contractul se poate încheia pe perioade de timp 
determinate, de la o lună la multianual şi va avea 
stipulată valoarea drepturilor băneşti aferente 
contraprestaţiei depusă de către soprtivul de 
performanţă sau de către alte persoane juridice sau 
fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv 
modalităţile şi termenele de plată. 

S - Adoptată pe 
04.07.2017 

CD - Adoptată pe 
13.12.2017 
 

La promulgare 
din data de 
20.12.2017 

12. 

PLx 
84/2016 

 
L 

23/2016 
 
 
 
 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2015 pentru aprobarea unor 
măsuri de gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul transporturilor. 

- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 593/2016 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Nominalizarea Ministerului Transporturilor ca organism 
intermediar în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructura Mare 2014-2020, care va gestiona 
funcţiile de selecţie, evaluare, monitorizarea 
implementării şi verificarea tehnică şi financiară a 
proiectelor din domeniul transporturilor, finanţate din 
fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene, pentru 
perioada 2014-2020. 

S  - Adoptat pe 
23.05.2017 

CD - Adoptată pe 
19.12.2017 

  

 

La promulgare 
din data de 
27.12.2017 

13. 

PLx 
451/2016 

 
L 

450/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind 
actele de stare civilă şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.119/1996, precum şi 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de 
identitate ale cetăţenilor români, în vederea simplificării 
procedurilor privind întocmirea actului de naştere. În 
acest sens, se propune stabilirea a două modalităţi de 
înregistrare a naşterii, în funcţie de termenul în care 
aceasta se realizează. 

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 

CD - Adoptată pe 
19.12.2017 

 

La promulgare 
din data de 
27.12.2017 
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14. 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Actualizarea definiţiei autorităţilor cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilităţii prevederilor prezentei ordonanţe la toate 
structurile care au responsabilitatea gestionării şi 
controlului fondurilor europene. S-au introdus prevederi 
noi care să asigure armonizarea reglementărilor legale 
naţionale cu reglementările europene, în special în ceea 
ce priveşte măsurile pe care autorităţile naţionale le 
întreprind în vederea combaterii fraudelor cu fonduri 
europene şi protejării intereselor financiare ale Uniunii 
Europene, inclusiv pentru perioada de programare 
2014-2020. 

S - Adoptată pe 
01.11.2016 

CD - Adoptată pe 
19.12.2017 

La promulgare 
din data de 
27.12.2017 

15. 

PLx 
12/2017 

 
L 

68/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi 
sănătăţii.  

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Clarificarea cadrului normativ privind învăţământul 
special integrat, eficientizarea relaţiilor contractuale ale 
directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
înfiinţarea de programe de studii cu dublă specializare, 
flexibilizarea raporturilor de muncă pentru personalul 
de cercetare - dezvoltare din cadrul institutelor de 
cercetare şi al şcolilor doctorale, creşterea calităţii 
deţinătorilor titlului de profesor universitar, prorogarea 
termenului de aplicare a prevederilor legale privind 
evaluarea naţională, admiterea în liceu şi a examenului 
de bacalaureat etc. 

CD -  Adoptată pe 
19.12.2017 

S -  Adoptată pe 
04.12.2017 

 

La promulgare 
din data de 
27.12.2017 

16. 

Plx 
318/2017 

 
L 

159/2017 

Lege privind abrogarea art.35 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptată pe 
26.09.2017 

CD -  Adoptată pe 
19.12.2017  

 

La SG din data 
de 22.12.2017 
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17. 

PLx 
327/2017 

 
L 

250/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.44/2017 pentru 
modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale 
din România.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 424/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
19.12.2017 

 

 

La promulgare 
din data de 
27.12.2017 

18. 

Plx 
373/2017 

 
L 

324/2017 

Lege  pentru completarea anexei nr.1 la 
Legea pomiculturii nr.348/2003.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptată pe 
17.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
19.12.2017 

La SG din data 
de 22.12.2017 

19. 

Plx  
226/2017 

 
L 

94/2017 
 

Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011, în sensul includerii în categoria 
excepţiilor de la aplicarea dispoziţiilor actului normativ 
de bază a Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi 
altor operatori economici din industria naţională de 
apărare care au sarcini de mobilizare, având în vedere 
importanţa strategică a acestora. 

S - Adoptată pe 
06.06.2017 

CD - Adoptată pe 
20.12.2017 

Sesizare de 
neconstituţi-

onalitate 

29.12.2017 

20. 

PLx 
347/2017 

 
L 

221/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2017 privind unele 
măsuri pentru administraţia publică 
centrală.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Constituirea Comitetului pentru analiza organizării 
instituţionale şi a resurselor umane din administraţia 
publică centrală, organism consultativ, fără 
personalitate juridică. 

S -  Adoptată pe 
10.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
20.12.2017 

 

 

La SG din data 
de 22.12.2017 
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21. 

PLx 
351/2017 

 
L 

213/2017 

Lege pentru acordarea de servicii 
medicale unor categorii de persoane şi 
pentru completarea art.2 din Legea 
nr.406/2001 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, curativă şi 
controlul medical de către Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru 
Preşedintele României, Preşedintele Senatului, 
Preşedintele Camerei Deputaţilor şi Prim-ministrul 
României, precum şi pentru omologii acestora şi 
omologilor acestora şi se stabileşte modalitatea de 
finanţare a activităţilor menţionate mai sus.  

S - Adoptată pe 
11.10.2017 

CD - Adoptată pe 
20.12.2017 

La SG din data 
de 22.12.2017 

22. 

 
PLx 

383/2017 
 

L 
258/2017 

Lege pentru aprobarea Programului 
geologic la nivel naţional.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional. 

S -  Adoptată pe 
17.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
20.12.2017 

La SG din data 
de 22.12.2017 

23. 

PLx 
403/2017 

 
L 

359/2017 

Lege pentru completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit 
de droguri.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea tabelelor-anexă ale Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu un număr de 14 substanţe. 
 

S -  Adoptată pe 
24.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
20.12.2017 
  

 

La SG din data 
de 22.12.2017 

24. PLx 
443/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de parteneriat strategic între 
Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 
octombrie 2016.  

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Furnizarea unui mecanism pentru desfăşurarea 
dialogului politic prin organizarea unor summit-uri 
anuale la nivel de lideri şi a unor consultări la nivel 
ministerial. 

CD -  Adoptată pe 
20.12.2017 
S – înregistrat pentru 
dezbatere   
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25. 

PLx 
452/2017 

 
L 

161/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
07.11.2017 
CD -  Adoptată pe 
20.12.2017 

 

La promulgare 
din data de 
27.12.2017 

26. 

PLx 
481/2016 

 
L 

451/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice. 

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Actualizarea prevederilor Legii nr.17/2000 cu actele 
normative emise ulterior, în special, revizuirea 
mecanismului de finanţare a căminelor pentru persoane 
vârstnice, în sensul eliminării termenului de „venituri 
extrabugetare”, al includerii în costul mediu lunar de 
întreţinere a cheltuieliilor de personal, cu excepţia celor 
aferente personalului medical finanţat din Fondul 
naţional unic de asigurări de sănătate, precum şi al 
stabilirii ordinii surselor de finanţare, cu respectarea 
principiului subsidiarităţii şi a prevederilor Legii 
nr.292/2011. 

S - Adoptată pe 
17.10.2016 

CD - Adoptată pe 
20.12.2017 
  

La promulgare 
din data de 
27.12.2017 

27. 

PLx 
372/2017 

 
L 

162/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, în scopul transpunerii Directivei 
(UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de 
modificare a anexelor II şi III la Directiva 98/83/CE a 
Consiliului privind calitatea apeidestinate consumului 
uman, care are ca termen final de transpunere data de 
27 octombrie 2017. 

S -  Respins pe 
17.10.2017 

CD -  Respins pe 
21.11.2017  
 

Respins 
definitiv 

28. 

PLx 
229/2017 

 
L 

262/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti la 14 
decembrie 2016.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul 
unor activităţi ce presupun cooperarea directă între 
Părţi sau încheierea şi derularea unor contracte 
clasificate între persoane juridice din România şi 
Germania. 

CD -  Adoptată pe 
27.06.2017 

S -  Adoptată pe 
25.09.2017 

 

Legea  

nr. 200/2017 
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29. 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor naturale 
protejate.  

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Suspendarea aplicării prevederilor art.l alin.(4) şi (5) 
din Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, ca urmare a neadoptării actului normativ 
prevăzut la art.3 alin.(2) din respectiva lege, care ar fi 
trebuit să reglementeze structura organizatorică, 
atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate. 

S - Adoptată pe 
20.02.2017 

CD -  Adoptată pe 
04.10.2017 

Legea  

nr. 204/2017 

30. 

PLx 
171/2017 

 
L 

34/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 
privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
externe nerambursabile.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015, în sensul instituirii posibilităţii 
rambursării, ulterior elaborării Raportului final de 
control aferent programului de către Autoritatea de 
Audit, a cheltuielilor solicitate de către beneficiarii de 
proiect, precum şi crearea mecanismului instituţional şi 
procedural menit a conduce la recuperarea sumelor 
rambursate necuvenite, prin plată voluntară. 

S - Adoptată pe 
03.04.2017 

CD - Adoptată pe 
04.10.2017 
 

Legea  

nr. 205/2017 

31. 

PLx 
233/2017 

 
L 

118/2017 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind 
gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente 
Mecanismului financiar Spaţiul 
Economic European 2014-2021 şi 
Mecanismul financiar norvegian 2014-
2021.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului procedural, legal şi financiar pentru 
gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul 
Economic European 2014-2021, precum şi a cofinanţării 
aferente acestei asistenţe, pentru a permite utilizarea în 
cele mai bune condiţii a fondurilor externe 
nerambursabile la nivelul programelor şi proiectelor, în 
termenul maxim de implementare prevăzut în 
Regulamentele celor două mecanisme financiare. 

S - Adoptată pe 
12.06.2017 

CD - Adoptată pe 
04.10.2017 
 

Legea  

nr. 206/2017 
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32. 

PLx 
295/2017 

 
L 

174/2017 

Lege privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr.648/2012 al Parlamenului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 
2012 privind instrumentele financiare 
derivate extrabursiere, contrapărţile 
centrale şi registrele centrale de 
tranzacţii.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, 
act juridic de imediată aplicabilitate în dreptul intern 
(conform art.288 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE), parte constitutivă a 
Tratatului de la Lisabona). 

S - Adoptată pe 
18.09.2017 

CD - Adoptată pe 
11.10.2017  
 

Legea  

nr. 210/2017 

33. 

PLx 
252/2017 

 
L 

371/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Serbia privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate 
schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 
februarie 2017.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: Senat 

Protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul 
unor activităţi ce presupun cooperarea directă între 
Părţi sau încheierea şi derularea unor contracte 
clasificate între persoane juridicedin România şi Serbia. 

CD -  Adoptată pe 
19.09.2017 

S -  Adoptată pe 
23.10.2017 

 

Legea  

nr. 215/2017 

34. 

PLx  
268/2017 

 
L 

390/2017 
 

Lege pentru modificarea şi completarea 
art.3 din Legea nr.307/2013 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.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Suplimentarea contribuţiei României la construir 
ea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi 
al ionilor în Europa (denumit Centrul FAIR) cu valoarea 
de 2,9 milioane euro (la nivelul preţurilor din ianuarie 
2005) şi prelungirea perioadei de contribuţie până în 
2022. Plăţile anuale ale contribuţiei în numerar se 
efectuează conform sumelor de plată repartizate fiecărui 
stat membru sau partener la proiectul FAIR ce 
alcătuiesc veniturile la bugetul anual aprobat al 
proiectului. 

CD - Adoptată  pe 
04.10.2017 
S -  Adoptată pe 
23.10.2017 

Legea  

nr. 218/2017 
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35. 

PLx 
259/2017 

 
L 

120/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru 
modificarea şi completarea 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.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2013, în sensul stabilirii condiţiilor pentru 
suportarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, a sumelor aferente 
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice pentru proiectele a căror finanţare este 
eşalonată în două perioade de programare, cuprinzând 
faza I implementată în cadrul Programului operaţional 
sectorial Mediu 2007-2013, iar faza a II-a implementată 
în cadrul Programului operaţional sectorial 
Infrastructura Mare 2014-2010. 

S - Adoptată pe 
26.06.2017 

CD - Adoptată pe 
31.10.2017 
  
 

 

 

 

Legea nr. 
224/2017 

36. 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, 
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale. 

S -  Adoptată pe 
12.02.2015 

CD - Adoptată pe 
31.10.2017 
 

 

 

Legea nr. 
232/2017 

37. 

PLx  
319/2017 

 
L 

224/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura 
insolvenţei persoanelor fizice.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Prorogarea termenului de intrare în vigoare prevăzut la 
art. 93 teza întâi din Legea nr.151/2015 privind 
procedura insolvenţei persoanelor fizice, până la data de 
1 ianuarie 2017. 

S -  Adoptată pe 
26.09.2017 

CD -  Adoptată pe 
31.10.2017 

 

 

Legea nr. 
234/2017 
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38. 

PLx 
307/2017 

 
L 

176/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie 
penală. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
25.09.2017 

CD - Adoptată pe 
07.11.2017 

  

 

Legea nr. 
236/2017 

39. 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2014 privind stabilirea unor 
măsuri financiare în domeniul sănătăţii 
şi pentru modificarea unor acte 
normative.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea modalităţii de plată a contribuţiei pentru 
medicamentele ce vor face obiectul contractului 
cost/volum/cost/volum-rezultat, incluse condiţionat în 
Lista cuprinzând denumiri comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 
persoanele asigurate, cu sau fără contribuţie personală, 
pe baza prescripţiei medicale în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi pentru denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se 
acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate 

S - Adoptat pe 
18.02.2015 

CD - Adoptată pe 
07.11.2017 

 

 

Legea nr. 
237/2017 

40. 

Plx  
344/2017 

 
L 

255/2017 

Lege pentru aprobarea OUG nr.49/2017 
privind unele măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură 
de transport de interes naţional, pentru 
modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 
2014-2020, pentru completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul „Cooperare Teritorială 
Europeană”, precum şi pentru modificarea şi 
completarea OG nr.17/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor acte 
normative.  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea unor măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de transport 
de interes naţional, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

S -  Adoptată pe 
10.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
07.11.2017 
 

 

 

Legea nr. 
240/2017 
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41. 

PLx 
269/2017 

 
L 

382/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea 
în domeniul transporturilor militare, 
semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea cadrului, termenilor şi condiţiilor, a 
procedurii generale şi a aranjamentelor pentru 
transportul militar prin teritoriile statelor celor două 
Părţi pe căi rutiere, ferate, aeriene, fluviale şi/sau căi de 
comunicaţie maritimă şi defineşte punctele de trecere a 
frontierei de stat şi condiţiile de trecere a frontierei de 
stat, astfel: din Ucraina în România sau în tranzit pe 
teritoriul Românei, din România în Ucraina sau în 
tranzit pe teritoriul Ucrainei, ca o modalitate de 
sprijinire a operaţiunilor internaţionale, de 
menţinere/restabilire a păcii a exerciţiilor militare 
comune  

CD -  Adoptată pe 
26.09.2017 

S -  Adoptată pe 
06.11.2017 

 

 

 

Legea nr. 
241/2017 

 

 

42. 

PLx  
284/2017 

 
L 

397/2017 
 
 

Lege pentru ratificarea Protocolului, 
semnat la Moscova, la 18 decembrie 
1990, de modificare a Convenţiei privind 
decontările multilaterale în ruble 
tranferabile şi organizarea Băncii 
Internaţionale de Cooperare Economică, 
precum şi a Statutului acestei Bănci, 
încheiate la Moscova la 22 octombrie 
1963.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Încetarea aplicabilităţii de la 1 ianuarie 1991 a 
Sistemului de decontări multilaterale în ruble 
transferabile, stabilit de Convenţia privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii 
internaţionale de cooperare economică din 22 octombrie 
1963, continuarea activităţii Băncii internaţionale de 
cooperare economică pe baze comerciale, efectuând 
operaţiuni în valută liber convertibilă şi menţinându-şi 
statutul de organizaţie internaţională, stabilirea 
capitalului social al BICE la suma de 400 milioane de 
ECU 

CD - Adoptată pe 
11.10.2017 

S -  Adoptată pe 
06.11.2017 

 
 

Legea nr. 
242/2017 

43. 

PLx 
152/2017 

 
L 

22/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Agentului 
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie 
a Uniunii Europene, precum şi pentru 
Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene 
a Liberului Schimb.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental 
pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi 
pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb, având în vedere atribuţiile ministrului 
delegat pentru afaceri europene, astfel cum acestea sunt 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
1/2017. 

S - Adoptată pe 
26.09.2017 

CD - Adoptată pe 
21.11.2017 

  

Legea nr. 
248/2017 
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44. 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice. 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice. 

S - Adoptată pe 
28.02.2017 

CD - Adoptată pe 
14.11.2017 
 

Legea nr. 
250/2017 

 

45. 

PLx 
270/2017 

 
L 

398/2017 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei 
pentru reprimarea actelor de intervenţie 
ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile 
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 
septembrie 2010 şi semnată de România 
la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la 
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat 
de România la Montreal, la 5 iulie 2016, 
la Convenţia pentru reprimarea 
capturării ilicite a aeronavelor, încheiată 
la Haga 16 septembrie 1970.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de 
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile 
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 
2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 
2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la 
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la 
Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru 
reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la 
Haga la 16 septembrie 1970. Convenţia şi Protocolul de 
la Beijing stabilesc actele de intervenţie ilicită îndreptate 
împotriva aviaţiei civile clasificate ca fiind infracţiuni, 
precum şi competenţele statelor contractante în 
anchetarea respectivelor infracţiuni. 

CD - Adoptată pe 
11.10.2017 

S  - Adoptată pe 
13.11.2017 
 

Legea nr. 
251/2017 

 

46. 

PLx  
238/2017 

 
L 

116/2017 
 

Lege privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de 
plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi 
accesul la conturile de plăţi cu servicii de 
bază.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern ; 
 - Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 
Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de 
plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază. 

S - Adoptată pe 
20.06.2017 

CD - Adoptată pe 
21.11.2017 
 

 

Legea nr. 
258/2017 
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47. 

PLx 
369/2017 

 
L 

356/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor derogări de la masele şi dimensiunile 
maxime admise în circulaţie ale vehiculelor şi 
ansamblurilor de vehicule, prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997, precum şi transpunerea 
prevederilor din Directiva (UE) 2015/719 referitoare la 
controlul respectării maselor maxime admise în 
circulaţie pe drumurile publice din România a 
vehiculelor şi ansamblurilor de vehicule. 

S -  Adoptată pe 
16.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2017 

 

Legea nr. 
259/2017 

48. 

PLx 
308/2017 

 
L 

148/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 
privind certificarea încadrării 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate 
în normele tehnice privind siguranţa 
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi 
în categoria de folosinţă conform 
destinaţiei, prin inspecţia tehnică 
periodică.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind 
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în 
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 
tehnică periodică. 

S -  Adoptată pe 
26.09.2017 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2017 

  

 

 

Legea nr. 
260/2017 

49. 

PLx 
231/2017 

 
L 

403/2017 
 
 

Lege pentru acceptarea amendamentelor 
adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu 
ocazia celei de-a treizecea reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva, la 30 
aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată 
la Geneva, la 13 noiembrie 1979, 
referitor la reducerea acidifierii, 
eutrofizării şi nivelului de ozon 
troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 
decembrie 1999, şi pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 
2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a 
treizeci şi una reuniuni a Organismului 

Extinderea obiectivelor de reducere a emisiilor până în 
anul 2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat 
Membru de angajamente de reducere a emisiilor 
(exprimate ca % de reducere a emisiilor până la anul 
2020, faţă de nivelul emisiilor aferent anului de referinţă 
, respectiv anul 2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid 
de azot (NOx), compuşi organici volatili (COV), 
amoniac (NH3) şi ca element de noutate angajamente de 
incluse în Anexa II la protocol. Se pune accentul pe 
efectele particulelor în suspensie asupra sănătăţii 
deoarece acestea sunt cele mai dăunătoare şi pot fi 
exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu 
uşurinţă cu costurile. 

CD -  Adoptată pe 
17.10.2016 
S  - Adoptată pe 
20.11.2016 

Legea nr. 
263/2017 
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Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 
2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe 
distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 
noiembrie 1979, referitor la metalele 
grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

50. 

PLx 
273/2017 

 
L 

134/2017 

Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice 
pentru limitarea emisiilor de compuşi 
organici volatili (COV) rezultaţi din 
depozitarea benzinei şi din distribuţia 
acesteia de la terminale la staţiile de 
distribuţie a benzinei precum şi în timpul 
alimentării autovehiculelor la staţiile de 
benzină.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor 
de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din 
depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la 
terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi 
în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de 
benzină, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin 
României în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. Prin acest act normativ se transpun în 
legislaţia internă Directiva 94/63/CE, Directiva 
2009/126/CE, precum şi Directiva 2014/99/UE. 

S - Adoptată pe 
04.09.2017 

CD - Adoptată pe 
29.11.2017 

  

 

Legea nr. 
264/2017 

51. 

PLx 
543/2017 

 
L 

499/2017 

Lege privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada 
de la încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a 
anului 2017 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului 
în prima sesiune ordinară a anului 2018. 

S -  Adoptată pe 
04.12.2017 

CD -  Adoptată pe 
11.12.2017 

Legea nr. 
267/2017 

52. 

Plx  
423/2017 

 
L 

158/2017 

LEGEA prevenirii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor instrumente care să asigure 
prevenirea săvârşirii de contravenţii. 

S -  Adoptată pe 
31.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
29.11.2017 

Legea nr. 
270/2017 
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53. 

PLx 
341/2017 

 
L 

182/2017 

Lege pentru modificarea anexei nr.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 
privind instalaţiile portuare de preluare 
a deşeurilor generate de nave şi a 
reziduurilor mărfii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.210/2013. 

S -  Adoptată pe 
10.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
29.11.2017 

 

 

Legea nr. 
271/2017 

54. 

PLx 
340/2017 

 
L 

177/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2017 pentru 
modificarea art.4 alin.(1) lit.c) şi d) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Clarificarea competenţelor de emitere a certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire prin precizarea 
competenţelor primarului general al municipiului 
Bucureşti, în previnţa clădirilor clasate individual ca 
monument istoric şi în zoneleconstruite protejate 
stabilite conform legii. 

S -  Adoptată pe 
10.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
29.11.2017 

  

Legea nr. 
273/2017 

 
  
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ    CCOOMMUUNNĂĂ    

 
Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2010.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
 
 
 
 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente.  
anului 2010. 

Raport depus pe 
data de 25.10.2012; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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Nr. 
crt 

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

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2010. 

Raport depus pe 
data de 25.10.2012; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011.   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe 
data de 23.10.2013; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

CD +S  

BUG CD + BUG
S 

 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. 

Raport depus pe 
data de 23.10.2013; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

CD +S  

BUG CD + BUG
S 

 

5 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului national unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2012.   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

 

Raport depus pe 
data de 25.06.2014; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

 

 

 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  
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Nr. 
crt 

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

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2012.   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

 

Raport depus pe 
data de 25.06.2014; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

 

7 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului national unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general al datoriei 
publice aferente anului 2013.  
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor 
de audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de 
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale 
statului şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 
2013. 

Raport depus pe 
data de 24.03.2015; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun  

 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 

 

8 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2013.  
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
 
 
 
 
 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie 
a bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 au fost 
întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea bugetului 
asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost modificată 
prin ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 
data de 24.03.2015; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
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Nr. 
crt 

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

9 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2014.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

 
Raport depus pe 
data de 28.06.2016; 
urmează să intre pe 
OZ plen comun 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

10 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2015.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie al bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2015.  

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

11 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2015.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie al bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în 
sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă 
de 236,9 milioane lei. Execuţia sistemului public de pensii s-a 
realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei şi 
cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 PLx  
567/2017 

Legea bugetului de stat pe anul 2018.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

 Adoptată pe 
18.12.2017 

Legea nr. 
2/2018 

13 PLx  
568/2017 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2018.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

 Adoptată pe 
22.12.2017 

Legea nr. 
3/2018 
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LEGENDA 
 
Abrevieri Comisii: 
 

 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

 

CAE 
CROMANII 

Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar
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CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 

În a doua sesiune parlamentară a anului 2017 au fost înregistrate 44 propuneri legislative pentru care 
Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare publică. Pentru 16 
dintre acestea au fost formulate 58 propuneri şi sugestii, din care au fost validate 53. Motivul pentru care 5 
sugestii nu a fost validate este că nu au conţinut modificări sau completări la iniţiativele legislative, ci 
aprecieri generale cu privire la oportunitatea iniţiativelor legislative la care se refereau. 

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017 

 
 

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. 
propuneri/ 

sugestii 
primite 

Număr de 
propuneri 

primite/validate

 
1. 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 

Pl-x 257 
01.09.2017 1 1 

 
2. 

Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea 
serviciului militar pe bază de voluntariat 

Pl-x 253 
01.09.2017 

2 2 

 
3. 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 294 
25.09.2017 1 1 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 292 
25.09.2017 2 2 

5. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul 
finanţării învăţământului 

Pl-x 336 
16.10.2017 

2 2 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară 

Pl-x 417 
31.10.2017 

7 6 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

Pl-x 418 
31.10.2017 14 11 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Superior al Magistraturii 

Pl-x 419 
31.10.2017 1 1 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale 

Pl-x 420 
06.11.2017 1 1 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

Pl-x 442 
13.11.2017 

1 1 

11. 
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative 

Pl-x 448 
13.11.2017 

12 12 

12. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 447 
13.11.2017 6 5 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul educaţiei şi sportului 

Pl-x 463 
20.11.2017 

1 1 

14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru mdificarea şi completarea Legii nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative 

Pl-x 597 
20.12.2017 

1 1 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale 

Pl-x 594 
20.12.2017 5 5 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 580 
18.12.2017 

1 1 

TOTAL 58 53 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 

În sesiunea parlamentară ordinară septembrie – decembrie 2017 au funcţionat 21 comisii 
permanente ale Camerei Deputaţilor, 6 comisii permanente comune ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, precum şi  3 comisii speciale şi 3 comisii de anchetă comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului.  

 
În a doua sesiune parlamentară a anului 2017, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

şi comisiile permanente comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 833 
şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 349 rapoarte şi 515 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 
parlamentare, au fost depuse 6799 amendamente, din care 1915 admise şi 4884 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 
comisiile sesizate în fond, în a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2017. 

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 2017. 

 
Activitatea de control parlamentar se exercită la nivelul comisiilor prin diverse modalităţi: 

audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de activitate şi strategii ale 
ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar, anchete 
parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori etc. 

Au fost depuse pentru analiză şi dezbatere rapoarte de activitate pentru anul 2016 de la 
Banca Naţională a României, de la Consiliul Legislativ şi de la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară.  Au fost depuse, de asemenea, rapoarte cu privire la starea învăţământului preuniversitar 
şi superior din România. 

Comisiile de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului au depus rapoarte cu 
privire la rapoartele de activitate pe anul 2016 ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi ale 
Societatăţii Române de Televiziune.  

Au avut loc audieri ale candidaţilor pentru: un post de membru supleant în Consiliul 
Naţional al Audiovizualului la propunerea Preşedintelui României, pentru Consiliul de 
Administraţie la Societatea Română de Radiodifuziune, pentru funcţia de director general interimar 
la Societatea Română de Televiziune, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al 
Societăţii Române de Radiodifuziune,  pentru şase funcţii de consilier de conturi la Curtea de 
Conturi a României, pentru Comitetul finanţelor publice locale, pentru funcţiile de preşedinte, 
vicepreşedinte şi membri în comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).  

 
Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare septembrie - decembrie 

2017, 2526 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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Pe lângă activitatea legislativă evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control parlamentar, 
activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizat şi în alte acţiuni, astfel: 

Comisia pentru politică externă: 
Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale cu: delegaţia din Regatul Haşemit al Iordaniei, 

delegaţia Camerei Reprezentanţilor din Australia, delegaţia Comisiei pentru politică externă şi 
apărare din Knesset - Israel, reprezentanţi ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie, 
preşedintele Congresului Mondial al Ucrainenilor, Grupul parlamentar de prietenie din Camera 
Reprezentanţilor a Republicii Indonezia. 

Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale la: Zagreb (Croaţia), Belgrad (Serbia), 
Parlamentul European (Bruxelles), Reuniunea anuală a Diplomaţiei Române, Conferinţa 
internaţională privind combaterea traficului de persoane, Conferinţa „Asia – Pacific Initiative”, 
Sesiunea anuală a Adunării Parlamentare NATO.  

Au avut loc 4 întrevederi cu ambasadori ai altor state acreditaţi în România. 
 
Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond 21 acte normative europene şi 4 

propuneri legislative sub aspectul respectării principiului subsidiarităţii europene. Comisia a adoptat 
25 proiecte de opinie. 

Au avut loc întrevederi şi discuţii cu:  Comisarul european pentru uniunea de securitate, 
vicepreşedintele Comisiei Europene, Comisarul european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, 
Comisarul european responsabil cu bugetul şi resursele umane, Comisarul european pentru 
economie digitală şi societate digitală, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Consiliul 
Naţional al Republicii Slovacia, preşedintele Parlamentului Georgiei. 

Au fost efectuate vizite oficiale şi vizite de lucru la Conferinţa internaţională privind 
combaterea traficului de persoane, la Conferinţa interparlamentară ”Viitorul politicii de coeziune 
post 2020” şi la reuniunea Conferinţei organelor specializate în afaceri comunitare şi europene 
(COSAC).  

 
În sesiune parlamentară septembrie - decembrie 2017 au funcţionat 3 comisii speciale şi 3 

comisii de anchetă comune cu Senatul, astfel: 
 
1. Comisia specială de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea 

aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial a fost 
înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 39 din 11 mai 2017. 

Comisia este formată din 15 membri titulari şi 7 membri supleanţi.  
Termenul iniţial pentru depunerea raportului final - 60 de zile de la data înfiinţării comisiei 

de anchetă – a fost prelungit, prin Hotărârea Parlamentului nr. 99 din 22 decembrie 2017, până la 
31 ianuarie 2018. 

 
2. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea 

Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 45  din 28 iunie 2017.  

Comisia este formată din 15 membri.  
Comisia asigură dimensiunea parlamentară a organizării evenimentelor prilejuite de 

celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului. 
Comisia va funcţiona până la sfârşitul legislaturii 2016-2020. 
 
3. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica 

aspectele ce tin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 67  din 27 septembrie 2017.  

Comisia este formată din 15 membri.  
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Constatările, concluziile şi propunerile comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul 
unui raport final care va fi depus la Birourile permanente reunite în termen de 60 de zile de la data 
constituirii comisiei parlamentare de anchetă. 

 
4. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 68  din 27 septembrie 2017.  

Comisia este formată din 15 membri.  
Termenul iniţial pentru depunerea raportului final - 60 de zile de la data înfiinţării comisiei 

de anchetă – a fost prelungit cu 90 zile de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului. 

 
5. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 69 din 27 septembrie 2017. 

Comisia este formată din 23 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera 
Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice din Parlamentul României.  

Trei propuneri legislative iniţiate de comisie au parcurs procedurile parlamentare şi se află, 
în prezent, în faza de control al constituţionalităţii. 

Termenul pentru elaborarea propunerilor legislative din domeniul justiţiei a fost stabilit la 
150 de zile de la data înfiinţării comisiei speciale. 

 
6. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea 

activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul 
semestru al anului 2019 a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 76 din 11 octombrie 
2017. 

Comisia este formată din 17 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera 
Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice din Parlamentul României. 

Comisia va funcţiona până la încheierea mandatului României la conducerea Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene şi a activităţilor prevăzute după încheierea acestuia.  
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ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,    
din care 

Admise Respinse 

1. 
Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

14 10 4 

2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  4633 218 4415 

3. Comisia pentru industrii şi servicii  117 115 2 

4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 57 51 6 

5. 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură,industrie alimentară şi servicii 
specifice  

50 40 10 

6. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  

86 83 3 

7. 
Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului  

87 78 9 

8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 81 39 42 

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială  116 107 9 

10. Comisia pentru sănătate şi familie 57 55 2 

11. 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  

146 131 15 

12. 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă  

28 25 3 

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  352 309 43 

14. 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

16 16 0 
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15. Comisia pentru politică externă 4 4 0 

16. Comisia pt. regulament 2 2 0 

17. Comisia pt. tehnologia informaţiei 3 3 0 

18. 
Comisia pt. comunităţile de români  din 
afara graniţelor ţării 

4 4 0 

19. Comisia pentru statut 35 16 19 

20. Comisia specială pentru legile justiţiei 911 609 302 

TOTAL: 6799 1915 4884 
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Situaţia amendamentelor depuse la  comisii 
pentru proiectele de legi  şi propunerile legislative 

dezbătute în sesiunea septembrie - decembrie 2017

Legile justi?iei, 911

Statut, 35

Drepturile omului; 86

Administraţie, 87

Mediu, 81
Sănătate, 57

Învăţământ, 146

Transporturi, 57

Muncă, 116
Pol. externă, 4

Agricultură, 50

Juridică, 352

Buget, 4633

Industrii, 117

Apărare, 16

Cultură, 28

 Economică, 14

Regulament, 2

Tehn. Inf., 3

Comunită?i, 4
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ANEXA B 
 
 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1. Grupul parlamentar al PSD 654 397 257 

2. Grupul parlamentar al  PNL 730 131 599 

3. Gruulp parlamentar al USR 732 88 644 

4. Grupul parlamentar al UDMR 258 33 225 

5. Grupul parlamentar  ALDE 183 31 152 

6. Grupul parlamentar al PMP 2517 30 2487 

7. Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale 

44 30 14 

8. Comisii 1574 1117 457 

9. Guvern 107 58 49 

TOTAL 6799 1915 4884 
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 SITUAŢIA AMENDAMENTELOR
 depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative

 dezbătute în sesiunea septembrie - decembrie 2017, 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

PSD, 654

Guvern, 107

PNL, 730

USR, 732

UDMR, 258

ALDE, 183

PMP, 2517

Minorități, 44

Comisii, 1574
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ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în a doua sesiune ordinară a anului 2017 
 

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 39 12 5 32 5 2 

2 Comisia pt. buget 47 116 62 34 36 2 

3 Comisia pt. industrii 41 77 25 33 63 2 

4 Comisia pt. transporturi 39 71 31 5 3 5 

5 Comisia pt. agricultură 40 69 30 9 21 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 38 9 4 138 8 21 

7 Comisia pt. admin. publică 40 81 44 65 10 0 

8 Comisia pt. mediu 39 50 23 19 7 0 

9 Comisia pt. muncă 41 114 52 36 248 16 

10 Comisia pt. sănătate 39 48 16 18 68 12 

11 Comisia pt. învăţământ 39 43 30 12 35 0 

12 Comisia pt. cultură 39 36 19 9 12 4 

13 Comisia juridică 49 255 110 14 79 0 

14 Comisia pt. apărare 38 34 22 16 60 2 

15 Comisia pt. politică externă 37 4 2 24 0 0 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 39 desfăşoară activităţi specifice 138 16 

17 Comisia pt. regulament 5  5 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 36 8 5 6 1 4 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 10 1 0 33 2 0 

20 Comisia pt. români din afara graniţelor ţării 38 3 2 4 58 0 

21 Comisia pt. afaceri europene 37 0 0 8 0 0 

22 Comisia pt. controlul SRI 40 0 0 0 25 20 

23 Comisia pt. control SIE 6 
desfăşoară activităţi 

specifice 
0 1 4 

24 
Comisia revoluţionarilor din Decembrie 
1989 

8 
desfăşoară activităţi 

specifice 
0 1632 5 

25 
Comisia comună privind statutul deputaţilor 
şi  al senatorilor 

4 7 4 0 0 0 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 5 0 0 0 14 0 

27 
Comisia pt. integrarea europeană dintre 
Parlamentul României şi Parlamentul 
Republicii Moldova 

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 833 704* 349* 515 2526 115 

                                                 
     *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 a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de AVIZE depuse  

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2017  
(septembrie - decembrie) 

 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Itu Cornel  PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine vicepreşedinte din: 

 
14.11.2017 
14.11.2017 

2. Şimon Gheorghe PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
14.11.2017 

3. Vişan George-Gabriel PSD devine secretar din: 14.11.2017 
 
2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 

 
1. Badea Leonardo  PSD demisie din: 04.07.2017 

2. Buican Cristian PNL devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

13.09.2017 
11.12.2017 

3. Leoreanu Laurenţiu-Dan PNL părăseşte comisia din: 13.09.2017 

4. Pau Radu-Adrian PSD devine membru din: 13.09.2017 

5. Ştefan Ion PNL devine membru din: 11.12.2017 
 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Andruşcă Dănuţ PSD devine vicepreşedinte din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

24.10.2017 
 
07.11.2017 

2. Chiriţă Dumitru PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
demisie din: 

 
24.10.2017 
20.11.2017 

3. Drăghici Mircea-Gheorghe PSD devine membru din: 11.12.2017 

4. Paraschiv Rodica PSD părăseşte comisia din: 13.09.2017 

5. Petric Octavian PSD devine vicepreşedinte din: 07.11.2017 

6. Sitterli Ovidiu-Ioan Neafiliat devine membru din: 21.12.2017 

7. Ştefan Ion PNL părăseşte comisia din: 11.12.2017 

8. Vîrză Mihăiţă PSD devine membru din: 24.10.2017 
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4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
 

1. Boboc Valentin Gabriel PSD devine membru din: 11.12.2017 

2. Drăghici Mircea-Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 11.12.2017 

3. Suciu Matei PSD devine secretar din: 05.09.2017 

4. Şova Lucian PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
05.09.2017 

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

 
1. Ghinea Cristian USR părăseşte comisia din: 26.09.2017 

2. Munteanu Ioan PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
05.09.2017 

3. Păle Dănuţ PSD devine vicepreşedinte din: 05.09.2017 

4. Stănescu Alexandru PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
devine preşedinte din: 

 
05.09.2017 
05.09.2017 

5. Steriu Valeriu-Andrei PMP devine membru din: 26.09.2017 

6. Vrăjitoru Sorinel-Marinel PSD devine membru din: 13.09.2017 
 

6. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 
1. Duruş Vlad-Emanuel USR părăseşte comisia din: 07.11.2017 

2. Ştefănescu Eliza-Mădălina PSD părăseşte comisia din: 24.10.2017 

3. Vîrză Mihăiţă PSD părăseşte comisia din: 13.09.2017 
 
7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

 
1. Buican Cristian PNL înlocuit din funcţia de 

preşedinte din: 
părăseşte comisia din: 

 
13.09.2017 
13.09.2017 

2. Iacomi Iulian PSD demisie din: 04.07.2017 

3. Leoreanu Laurenţiu-Dan PNL devine membru din: 13.09.2017 

4. Nicolae Andrei PSD devine membru din: 14.11.2017 

5. Paraschiv Rodica PSD devine membru din: 13.09.2017 

6. Roman Florin-Claudiu PNL devine preşedinte din: 24.10.2017 

7. Sitterli Ovidiu-Ioan Neafiliat devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

13.09.2017 
14.11.2017 

8. Truşcă Constantin PSD demisie din: 17.07.2017 
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  8. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Pană Adriana-Doina PSD înlocuită din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
05.09.2017 

2. Răcuci Claudiu-Vasile PNL părăseşte comisia din: 07.11.2017 

3. Simion Lucian-Eduard PSD devine vicepreşedinte din: 05.09.2017 
 

9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

1. Mareş Mara PNL devine membru din: 07.11.2017 

2. Plumb Rovana PSD părăseşte comisia din: 24.10.2017 

3. Popescu Pavel PNL devine membru din: 19.09.2017 

4. Răcuci Claudiu-Vasile PNL devine membru din: 07.11.2017 

5. Ştefănescu Eliza-Mădălina PSD devine membru din: 24.10.2017 
 
10. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 

 
1. Popescu Pavel PNL părăseşte comisia din: 19.09.2017 

 
11. COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

 
1. Mareş Mara PNL părăseşte comisia din: 07.11.2017 

2. Teiş Alina PSD devine membru din: 13.09.2017 
 

12. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
 

1. Nicolae Andrei PSD părăseşte comisia din: 14.11.2017 
 

13. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Duruş Vlad-Emanuel USR devine membru din: 07.11.2017 

2. Ghinea Cristian USR devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

26.09.2017 
07.11.2017 

3. Gilia Claudia PSD devine membru din: 13.09.2017 

4. Sitterli Ovidiu-Ioan Neafiliat părăseşte comisia din: 13.09.2017 

5. Steriu Valeriu-Andrei PMP părăseşte comisia din: 26.09.2017 

6. Trăilă Cristina PNL devine membru din: 05.09.2017 
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14. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ 

 
1. Lupescu Dumitru USR devine secretar din: 05.09.2017 

2. Popescu Nicolae-Daniel USR devine membru din: 04.10.2017 

3. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel USR părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

05.09.2017 
 
05.09.2017 

 
15. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

 
1. Coste Marina-Adelina PSD demisie din: 13.08.2017 

2. Gherman Dumitru PSD devine membru din: 13.09.2017 

3. Vîrză Mihăiţă PSD devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

13.09.2017 
24.10.2017 

 
16. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  

 
1. Cîmpeanu Sorin Mihai Neafiliat părăseşte comisia din: 13.09.2017 

2. Zamfira Constantin-Cătălin PSD devine membru din: 13.09.2017 
 

17. COMISIA PENTRU EGALITATE DE ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
 

1. Bîzgan-Gayral Oana-Mioara Neafiliat înlocuită din funcţia de 
preşedinte din: 

 
21.11.2017 

2. Chichirău Cosette-Paula USR devine membru din: 
devine preşedinte din: 

21.11.2017 
21.11.2017 

3. Ciuhodaru Tudor PSD devine membru din: 24.10.2017 

4. Coste Marina-Adelina PSD demisie din: 13.08.2017 
 

18. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR 
ŢĂRII 

 
1. Buican Cristian PNL devine membru din: 11.12.2017 

2. Georgescu Nicolae PSD devine membru din: 13.09.2017 

3. Gilia Claudia PSD devine membru din: 19.09.2017 

4. Pau Radu-Adrian PSD părăseşte comisia din: 13.09.2017 

5. Popescu Nicolae-Daniel USR devine secretar din: 19.09.2017 
 

19. COMISIA PENTRU AFACERI  EUROPENE 
 

1. Ghinea Cristian USR devine membru din: 07.11.2017 
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2. Plumb Rovana PSD devine membru din: 
devine preşedinte din: 

24.10.2017 
24.10.2017 

3. Ponta Victor-Viorel Neafiliat înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
05.09.2017 

 
 
 

I. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR 
PERMANENTE COMUNE CU SENATUL  

 
1. COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII 
SRI 
 

1. Manda Iulian-Claudiu PSD devine membru din: 
devine preşedinte din: 

13.09.2017 
13.09.2017 

 
2. COMISIA PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PRIVIND 
STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR, ORGANIZAREA ŞI 
FUNCŢIONAREA ŞEDINŢELOR COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI 
SENATULUI 
 

1. Mocioalcă Ion PSD devine membru din: 
devine preşedinte din: 

13.09.2017 
13.09.2017 

2. Şimon Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

13.09.2017 
 
13.09.2017 

 
3. COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
PENTRU RELAŢIA CU UNESCO 
 

1. Băişanu Ştefan-Alexandru ALDE devine membru din: 13.09.2017 

2. Lazăr Sorin PSD devine membru din: 18.10.2017 

3. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD părăseşte comisia din: 18.10.2017 

4. Palăr Ionel PNL devine preşedinte din: 13.09.2017 

5. Vosganian Varujan ALDE părăseşte comisia din: 13.09.2017 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 38 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. 

Decizii ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 5 Decizii ale Biroului permanent care privesc, printre altele, stabilirea atribuţiilor 
vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune ordinară, 
asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei 
parlamentare şi activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare din lunile iulie şi august 2017. 
 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 40 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, precum şi repartizarea unor deputaţi 
neafiliaţi la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor. 

 
 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 15 şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost 
discutate, printre altele: 

 Organizarea unei şedinţe solemne comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor dedicate 
omagierii Majestăţii Sale, Mihai I, Regele României; 

 Programul de dezbatere şi adoptare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi a 
proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

 Scrisori din partea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României; 
 Propuneri cu privire la timpul maxim alocat pentru dezbaterea Moţiunii de cenzură; 
 Constituirea unor comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
 Numirea unor membri ai Comitetului de reglementare al ANRE; 
 Numirea unor membri ai Plenului Curţii de Conturi a României 
 Numirea unor membri ai ANRE; 
 Numirea în funcţia de preşedinte al ANCOM; 
 Constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie; 
 Repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la instituţiile şi 

autorităţile publice a căror activitate se află sub control parlamentar. 
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IV. În această sesiune ordinară au fost depuse 4 moţiuni simple şi o moţiune de 

cenzură: 
 
 

A. MOŢIUNI SIMPLE 
 

Vot deschis 
Nr. 
crt. 

TITLUL  

MOŢIUNII SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii 
Pentru Contra Abţineri Soluţia 

1. PSD-stăpânul justiţiei!? 
Chiar aşa ...!? 

92 12.09.2017 104 162 7 RESPINSĂ 

2. 

Infrastructura de 
transport a României sub 
domnia intereselor PSD: 
deziluzie, demagogie şi 

descurajare 

92 3.10.2017 104 155 6 RESPINSĂ 

3. PSD dăunează grav 
sănătăţii 

102 10.10.2017 97 149 19 RESPINSĂ 

4. România în beznă! PSD şi 
ALDE fură curent! 

53 - - - - 

Restituită 
iniţiatorilor 
pentru a fi 
corectată 

 
 
 
 B. MOŢIUNI DE CENZURĂ 
 

Vot secret (bile) 

N
r.

 c
rt

. TITLUL 
MOŢIUNII 

DE CENZURĂ 
Semnatari Data 

depunerii

Data 
prezentării

Data 
dezbaterii

P
en

tr
u

 

C
on

tr
a 

A
b

ţin
er

i 

Soluţia 

1. 
PSDragnea, în 

campanie mumă, 
la putere ciumă 

148 17.11.2017
20.11. 
2017 

23.11. 
2017 

159 3 23 RESPINSĂ
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 27.12.2017  

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 53 371 230 

2. PNL 54 581 363 

3. USR 17 129 74 

4. UDMR 12 40 24 

5. ALDE 5 17 13 

6. PMP 15 278 204 

7. MINORITĂŢI  
NAŢIONALE 

5 23 15 

8. NEAFILIAŢI 2 2 - 

 TOTAL GENERAL 163 1441 923 

 
 

B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 27.12.2017 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 33 78 57 

2. PNL 36 130 98 

3. USR 19 151 105 

4. UDMR 3 5 4 

5. ALDE 2 2 2 

6. PMP 14 95 71 

7. MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

- - - 

8. NEAFILIAŢI 3 8 2 

  TOTAL GENERAL 110 469 339 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 
 la data de 27.12.2017 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. Declaraţii 

politice 

1. PSD 67 14 348 

2. PNL 47 14 290 

3. USR 13 14 40 

4. UDMR 10 14 16 

5. ALDE 3 14 21 

6. PMP 11 14 102 

7. MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

9 14 20 

8. NEAFILIAŢI 3 14 16 

 TOTAL GENERAL 163 14 853 
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XII XII.. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2017  

(septembrie - decembrie) 
 
 

 
 

 
I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
August 1 1 

Septembrie 9 9 
Octombrie 10 10 

 
Sesiunea septembrie – 

decembrie 
(august – sesiune 
extraordinară) Noiembrie 8 8 

 Decembrie 8 8 
Total: 36 36 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
Septembrie 3 3 
Octombrie 2 2 
Noiembrie 3 3 

Sesiunea septembrie - 
decembrie 

Decembrie 6 7 
Total: 14 15 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2017* 

 (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 2016             1394

Legislatura a VIII-a decembrie 2016 – decembrie 2017 375

 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  decembrie 2017* 

(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            1207

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2016              1181

Legislatura a VIII-a decembrie 2016 – decembrie 2017 278

 

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 
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 222 

 

2013 2014 2015 2016 2017*
384 187 358 252 278 

 

* Datele existente la 30  decembrie  2017 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie 2017 
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE  
în al doilea semestru din anul 2017 

 

 

Camera Deputaţilor, în concordanţă cu prevederile Constituţiei României1, ale 
Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene 
nr.373/2013 şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor2 a examinat evaluarea fondului 
proiectelor de acte legislative şi fără caracter legislativ şi a verificat respectarea 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii la propunerile legislative ale UE care pot 
face obiectul acestui control. 

 
I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 
Documente trimise spre  

examinare comisiilor 
permanente în perioada 
iulie – decembrie 2017 

 

Documente finalizate 

Documente în curs de 
finalizare, 

cu termene în  

                    2018 

Fond 14 Fond 9 

Fond şi 

subsidiaritate 

4 Fond şi 

subsidiaritate

4 

Total 18 Total 13 

 

5 

 
II. Numărul documentelor repartizate spre examinare la comisiile 

       permanente: 
 

- Comisia pentru afaceri europene – 18 documente;  
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 1 document; 
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 8 documente;  

                                                 
1 Conform art. 111 şi 148 din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.767/31 octombrie 2003.   
2 Conform art. 160 – 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.326/13 mai 2015.  
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- Comisia pentru industrii şi servicii – 3 documente; 
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice – 1 document; 
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale –  

1 document;  
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 4 documente; 
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 3 documente; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 2 documente; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională– 5 documente; 
- Comisia pentru politică externă – 3 documente; 
- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - 2 documente; 
- Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi – 1 document. 

 
III. Hotărârile adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, privind adoptarea unor opinii ale Camerei Deputaţilor 
 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaţilor a adoptat în cel de-al 
doilea semestru al anului 2017 un număr de 19 de hotărâri pentru adoptarea opiniilor, 
după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

 
Numărul 
hotărârii 

 
Denumirea documentului 

 

Monitorul 
Oficial al 
României 

1 Hotărârea nr. 
70/04.10.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la  Documentul de reflecţie privind viitorul 
apărării europene - COM(2017)315 
 

Nr.792/ 
06.10.2017

2 
 

Hotărârea  nr.   
71/04.10.2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare 
la Documentul de reflecţie privind valorificarea 
oportunităţilor oferite de globalizare - 
COM(2017)240  
 

Nr.792/ 
06.10.2017

3 Hotărârea nr. 
73/24.10.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă 
agendă a UE pentru învăţământul superior - 
COM(2017)247 
 

Nr.854/ 
30.10.2017
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4 Hotărârea nr. 
74/24.10.2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea 
şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un 
început bun în viaţă - COM(2017)248 
 

Nr.850/ 
27.10.2017

5 Hotărârea nr. 
75/24.10.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Propunerea de Recomandare a Consiliului 
privind  monitorizarea parcursului profesional al 
absolvenţilor  
- COM(2017)249 
 

Nr.850/ 
27.10.2017

6 Hotărârea nr. 
76/24.10.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Documentul de reflecţie privind aprofundarea 
Uniunii Economice şi Monetare - COM(2017)291  
 

Nr.850/ 
27.10.2017

7 Hotărârea nr. 
80/07.11.2017  

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniilor 
referitoare la Comunicarea Comună către 
Parlamentul European şi Consiliu - O abordare 
strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii 
externe a UE – JOIN(2017)21 
 

Nr.884/ 
09.11.2017

8  Hotărârea nr. 
81/14.11.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a 
programului european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării, pentru sprijinirea 
competitivităţii şi a capacităţii de inovare a 
industriei de apărare a UE - COM(2017)294 
 

Nr. 898/ 
15.11.2017

9 Hotărârea nr. 
82/14.11.2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea 
Fondului european de apărare - COM(2017)295 
 

Nr.898/ 
15.11.2017
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10 Hotărârea nr.  
83/14.11.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind un produs 
paneuropean de pensii personale (PEPP) - 
COM(2017)343 
 

Nr.898/  
15.11.2017

11 Hotărârea nr. 
84/14.11.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Documentul de reflecţie privind viitorul 
finanţelor UE - COM(2017)358 
 

Nr.898/ 
15.11.2017

12 Hotărârea nr. 
86/21.11.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Propunere de Recomandarea Consiliului 
privind un Cadru european pentru programe de 
ucenicie de calitate şi eficace - COM(2017)563 
 

Nr.919/       
23.11.2017

13 Hotărârea nr. 
87/21.11.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comună către Parlamentul 
European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi 
apărare: construirea unei securităţi cibernetice 
puternice pentru UE - JOIN(2017)450 
 

Nr.919/ 
23.11.2017

14 Hotărârea nr. 
91/11.12.2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Intensificarea 
supravegherii integrate pentru a consolida uniunea 
pieţelor de capital şi integrarea financiară într-un 
mediu aflat în schimbare - COM(2017)542 
 

Nr.990/ 
13.12.2017

15 Hotărârea nr. 
92/11.12.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind combaterea 
fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, 
altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/413/JAI a Consiliului - 
COM(2017)489 
 

Nr.990/ 
13.12.2017
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16 Hotărârea nr. 
93/11.12.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Comunicarea  Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor cu privire la 
rezultatele Agendei europene privind migraţia - 
COM(2017)558 
 

Nr.990/ 
13.12.2017

17 Hotărârea nr. 
94/11.12.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu şi Comitetul Economic şi 
Social European - În continuarea Planului de 
acţiune privind TVA Către un spaţiu unic pentru 
TVA în UE – Momentul acţiunii - 
COM(2017)566 
 

Nr.990/ 
13.12.2017

18 Hotărârea nr. 
96/11.12.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind 
supravegherea macroprudenţială la nivelul 
Uniunii Europene a sistemului financiar şi de 
înfiinţare a unui Comitet european pentru risc 
sistemic - COM(2017)538 
 

Nr.990/ 
13.12.2017

19 Hotărârea nr. 
97/11.12.2017 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare 
la Propunerea de Directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce 
priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor 
norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată şi 
introducerea sistemului definitiv de impozitare a 
comerţului dintre statele membre - 
COM(2017)569 
 

Nr.990/ 
13.12.2017

 

 
 

 




