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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în prima sesiune ordinară a anului 2018  
(februarie - iunie) 

 
 
 În prima sesiune parlamentară a anului 2018 (februarie - iunie), la Camera Deputaţilor 
au fost dezbătute 258 proiecte de legi, din totalul de 1167 proiecte aflate în procedură 
legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 125 proiecte de legi au făcut parte din Programul 
legislativ prioritar al Guvernului. 
 Din totalul de 258 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 
sesiune, pentru 191 Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională. 
 Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 43 şedinţe în plenul Camerei 
Deputaţilor şi 10 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 256 proiecte de legi, din care 97 au 
fost promulgate şi 37 respinse. De asemenea, au fost adoptate 44 Hotărâri ale Camerei 
Deputaţilor  şi 32 Hotărârii ale Parlamentului. 
 La data de 30 iunie 2018, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 934 
proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 389 înscrise pe ordinea de zi a plenului 
Camerei, şi 517 la comisiile permanente.  
 În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie 2018, la 
Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 2167 întrebări adresate membrilor 
executivului, de un număr de 182 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 
de 1591, reprezentând 73,41 %  din totalul întrebărilor adresate. 
 Numărul interpelărilor adresate prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 739, de un 
număr de 125 deputaţi din care la  636 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  86,06 %. 
 În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 
acestora a fost de 1504 desfăşurate pe parcursul a 43 şedinţe, de un număr de 194 deputaţi. 
 La Camera Deputaţilor, în  sesiunea  februarie – iunie 2018, au fost depuse 7 moţiuni 
simple: 
 - Lia Olguţa Vasilescu – Ministrul minciunii şi al injustiţiei sociale 
 - Educaţia România, nu o pesedizaţi ! 
 - PSD calcă în picioare cea mai mare sărbătoare a românilor de pretutindeni – 
Centenarul Marii Uniri 
 - PNL solicită lui Liviu Dragnea demiterea ministrului sănătăţii ! De mână cu ministrul 
muncii 
 - PSDragnea duce sănătatea în moarte clinică 
 - Harababura fiscală PSD-ALDE te lasă fără banii tăi de pensie !  
 - Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrăzi 
şi o moţiune de cenzură:  
 - Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă o urgenţă naţională ! 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în prima sesiune ordinară a anului 2018  
(februarie - iunie) 

 (Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2018) 
 
 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1167  

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2017 762

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018 405

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 191 

 258

– votate  256
             din care: - înaintate la Senat      46 
                            - în procedura de promulgare 76 
                            - promulgate 97˚
                            - respinse definitiv 37 
                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 934
a) pe ordinea de zi 389
b) la comisii  517
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19

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

9

 
 

Cele 256 iniţiative legislative votate privesc: 
                    104 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
           55  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 
            9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                40  proiecte de legi  
                        152 propuneri legislative 

          
 

˚ În anul 2018 au fost promulgate 156 legi, 59 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare şi 97 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie 2018. 

 
  

           * Date existente la 30 iunie 2018 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în prima sesiune ordinară a anului 2018  

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
în prima sesiune ordinară a anului 2018  

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

în prima sesiune ordinară a anului 2018  
(februarie - iunie) 
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SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  

AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR  
ÎN SESIUNEA EXTRAORDINARĂ  

(2 – 19 IULIE 2018) 

Şedinţele din zilele de luni, 2, miercuri 4, joi 5 iulie 

şi şedinţa comună din ziua de miercuri, 4 iulie 2018 

din cadrul sesiunii extraordinare convocate în perioada 2-19 iulie 2018 

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          22  

24  

   - votate 22
                           - la promulgare   22 
   - la vot final                     2 
     ▪ Cele  22 de iniţiative legislative votate privesc: 
                   8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                     din care: 
                               3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale 
Guvernului 
                                3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                2  proiecte de legi  
                 14 propuneri legislative 

 

Şedinţele din zilele de luni, 9 şi marţi, 10 iulie 

din cadrul sesiunii extraordinare convocate în perioada 2-19 iulie 2018 

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          10  

12  

   - votate 12
                           - la Senat   2 
                           - la promulgare 10 
     ▪ Cele  12 de iniţiative legislative votate privesc: 
                   4 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                     din care: 
                                2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale 
Guvernului 
                                2  proiecte de legi  
                   8 propuneri legislative 
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III. III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2018  
(februarie - iunie)* 

 
Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal  
 
                                                                         (PL–x349/2017) 

Legea nr.72/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.260 din 23 martie 2018 

2. Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre 
România şi Banca Europenă de Investiţii (România UE 
cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la 
Luxemburg la 18 iulie 2017  
                                                                          (PL–x27/2018) 

Legea nr.105/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.417 din16 mai 2018 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene  

           (PL–x52/2018) 

Legea nr. 80/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.276  din 28 martie 2018 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru 
Informaţii Financiare  
                                                                         (PL–x571/2017) 

Legea nr. 99/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.376  din 2 mai 2018 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

               (PL–x97/2017) 

Legea nr. 104/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.402  din 10 mai 2018 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în 
domeniul sănătăţii  

      (PL–x377/2017)

Legea nr. 113/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.426  din 10 mai 2018 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal 
                                                                         (PL–x361/2017) 

Legea nr. 111/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.422  din 17 mai 2018 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi  
                                                                          (Pl–x442/2017) 

la Senat 
din 25 aprilie 2018 
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9. Lege privind participarea României la majorarea de capital a 
Băncii Internaţionale de Investiţii  

  
(PL–x36/2018)

Legea nr. 124/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.478  din 11 iunie 2018 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi 
pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu 
domiciliul stabil în Ucraina  
 
                                                                           (PL–x50/2018) 

Legea nr. 122/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.471 din 7 iunie 2018 

11. Lege privind pieţele de instrumente financiare  
 

                                                                          (PL–x253/2018)

Legea nr. 126/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.524 din 26 iunie 2018 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul garantării  
 
               (PL–x51/2018) 

Legea nr. 134/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.508 din 20 iunie 2018 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
           (PL–x267/2018) 

Legea nr. 145/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.515 din 22 iunie 2018 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

            (PL–x358/2017) 

Legea nr. 150/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.523 din 26 iunie 2018 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2018 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–x201/2018)

 

Legea nr. 153/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.538 din 28 iunie 2018 
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16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2018 pentru modificarea 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–x215/2018)

la promulgare 
din 20 iunie 2018 

 

17. Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor 
nr.31/1990, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
 
              (PL–x265/2017) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 23 iunie 2018 

18. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului  
            (PL–x427/2016) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 23 iunie 2018 

19. Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
  
          (PL–x227/2017)

La promulgare 
din 30 iunie 2018 

20. Lege pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 
                                                                        (PL–x364/2018) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 26 iunie 2018 

21.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
pentru personalul încadrat în unităţile sanitare  

                          
(PL–x138/2018)

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen  
 

             (PL–x101/2018) 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale  
            
 
 
                                                                        (PL–x214/2018) 
 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 
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                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind votul prin 
corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
 

(PL-x 453/2016)  

Legea nr.51/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.205 din 7 martie 2018 

2. Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune 
 
          (PL-x 576/2017)

Legea nr.65/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.226 din 13 martie 2018 

3. Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în 
materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 

                                                                             (PL-x 2/2018)

Legea nr.118/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.453 din 31 mai 2018 

4. Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
                                          
                                                                        (PL-x 482/2017) 

Legea nr.125/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.472 din 7 iunie 2018 

5. Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor 
infracţiunilor  
 
                                                                          (PL-x 49/2018) 

Legea nr.97/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.376 din 2 mai 2018 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
  
                                                                        (PL-x 240/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate, 
formulată de Preşedintele 

României, 
din 18 mai  2018 
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7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
           (PL-x 411/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României , 
din 26 aprilie  2018 

8. Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal 
                                                                        (PL-x 589/2017) 

Legea nr.116/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.426 din 18 mai 2018 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 
pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public 
intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 
din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 

                                          (PL-x 434/2017)

Legea nr.115/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.426 din 18 mai 2018 

10. Propunere legislativă pentru completarea art.25 din Legea 
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 
 
 Se comunică faptul că Propunerea legislativă nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată  
 
                                                                         (Pl-x 597/2017) 

La Senat 
din 18 aprilie 2018 

11. Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor 
privative de libertate 

                
(PL-x 456/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Înalta Curte de 

Casaţie, 
din 08 mai  2018 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  
 
                                                                         (PL-x 181/2018)

Legea nr.129/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.503 din 19 iunie 2018 
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13.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.718 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.998 din 15 decembrie 2017  
 
                                                               (PL-x 359/2016/2018)

La promulgare 
din 19 mai 2018 

14. Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia 
datelor) 
 
           (PL-x 167/2018) 

La promulgare 
din 29 mai 2018 

 

15. Lege pentru modificarea şi completarea 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 242/2018)  

sesizare de neconstituţionalitate, 
formulată de Preşedintele 

României, 
din 15 iunie  2018 

16. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului 
Bacău 

                    (PL-x 219/2018)
 

la Senat  
din 16 mai 2018 

 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
registrul comerţului  
                 (PL-x 96/2018) 

Legea nr.135/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.508 din 20 iunie 2018 

18. 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  

         (PL-x 493/2017) 

În Reexaminare la Senat ca 
urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.136 din 20 
martie 2018 

din 23 iunie 2018 

19. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale  
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.136 din 20 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.383 din 4 mai 2018  
 

              (Pl-x 147/2017)

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 27 iunie 2018 
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20.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal 
                                                                         (PL-x 553/2017)

La promulgare 
din 16 iunie 2018 

21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 

   
(Pl-x 595/2017)

La Senat 
din 13 iunie 2018 

22.   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al 
Magistraturii  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 

            (Pl-x 596/2017) 

La Senat 
din 13 iunie 2018 

23.   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
              (Pl-x 598/2017) 

La Senat 
din 13 iunie 2018 

 

24.   Proiect de Lege pentru  modificarea  şi completarea  
Legii       nr.35/1997  privind  organizarea  şi  funcţionarea  
instituţiei Avocatul  Poporului,  precum  şi pentru 
modificarea art.16 alin.(3) şi  (4) din  Legea  nr.8/2016  
privind  înfiinţarea mecanismelor  prevăzute  de Convenţia 
privind drepturile  persoanelor cu dizabilităţi  

               (PL-x 1/2018) 

La Senat 
din 13 iunie 2018 

 
 
 

25. Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
antisemitismului 

         (PL-x 384/2018) 

Legea nr.157/2018 
La Monitorul Oficial 

26. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
554/2004  a  contenciosului  administrativ  şi  a  altor acte 
normative 

           (PL-x 76/2018) 

La Senat 
din 20 iunie 2018 

 

27. Proiect de Lege pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securităţii  
          (PL-x 158/2018) 

La Senat 
din 18 iunie 2018 

 

28. Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale 
         (PL-x 554/2015) 

Adoptat 
din 27 iunie 2018 
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29. Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul 
Parlamentului", proprietate publică a statului, din 
administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
           (PL-x 365/2018) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 27 iunie 2018 

 

30. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
            (PL-x361/2018) 

La promulgare 
din 29 iunie 2018 

31. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 
 
                (PL-x483/2016) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 27 iunie 2018 

 
32. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al 
Magistraturii  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
              (PL-x419/2017) 
 

La promulgare 
din 29 iunie 2018 

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

 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul 
României 
 

          (PL-x401/2017) 

Legea nr.36/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.63 din 22 ianuarie 2018 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.99 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
                                                                          (PL-x292/2017)

la Senat  
din 13 februarie 2018 

 

3. Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune  

  
(PL-x293/2017)

În reexaminare la CD, la cererea 
Preşedintelui României, din 7 mai 

2018 

4. Lege pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
            (PL-x489/2016) 

Legea nr.69/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.245 din 20 martie 2018 
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5. Proiect de Lege pentru completarea art.258 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
Se comunică respingerea  
              (PL-x20/2017)

În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui României, 

din 28 februarie 2018 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

            (PL-x452/2017) 

Legea nr.74/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.268 din 27 martie 2018 

7. Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea 
educaţiei naţionale  
 
Se comunică respingerea 
 

             (Pl-x441/2017)

la Senat  
din 14 martie 2018 

 

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

          (Pl-x486/2017)

la Senat  
din 14 martie 2018 

 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/02017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi 
Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome 
"Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare  
 

       (Pl-x600/2017) 

În Reexaminare la CD ca 
urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.249 din 19 
aprilie 2018 

din 20 iunie 2018 

10. Proiect de Lege pentru completarea art. 65 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

  
            (PL-x420/2017) 

la Senat  
din 21 martie 2018 

 

11.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 
  

          (PL-x566/2017) 

În reexaminare la CD, la cererea 
Preşedintelui României, din 7 

iunie 2018 

12.  Lege privind Centenarul Războiului pentru Întregirea 
Neamului şi Centenarul Marii Uniri  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
   
                                                                         (PL-x466/2016) 

Legea nr.91/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.349 din 20 aprilie 2018 
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13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
               (PL-x274/2017) 

Legea nr.90/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.335 din 17 aprilie 2018 

14. Lege pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011  
 
             (PL-x447/2017)

În reexaminare la CD, la cererea 
Preşedintelui României, din 7 

iunie 2018 

15. Proiect de Lege pentru completarea art. 105 al Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 
 
            (PL-x462/2017) 

la Senat  
din 28 martie 2018 

 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Se comunică respingerea 
              (Pl-x503/2017) 

la Senat  
din 28 martie 2018 

 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul educaţiei şi sportului  
 
Se comunică respingerea 
                 (Pl-x463/2017) 

la Senat  
din 28 martie 2018 

 

18. Proiect de Lege manualului şcolar  
 
                                                                           (PL-x86/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 27 de 

senatori aparţinând Grupului 
parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal şi Grupului 
parlamentar al Partidului 
Uniunea Salvaţi România 

din 4 iunie 2018 
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Se comunică respingerea 
             (Pl-x578/2017) 

la Senat  
din 4 aprilie 2018 

 

20. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2017 privind prorogarea unui termen  

  
(PL-x54/2018)

Legea nr.106/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.407 din 14 mai 2018 

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
             (PL-x53/2018) 

Legea nr.107/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.407 din 14 mai 2018 
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22. Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 
  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
            (PL-x471/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României , 
din 7 mai  2018 

23. Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 
 
           (PL-x409/2017) 

Legea nr.108/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.422 din 17 mai 2018 
 

24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
Se comunică respingerea 
           (Pl-x580/2017) 

la Senat  
din 18 aprilie 2018 

 

25. Lege pentru modificarea şi completarea  unor acte normative 
în domeniul educaţiei  
 
                                                                            (Pl-x73/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României, 
din 7 mai  2018 

26. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul educaţiei 
 
           (Pl-x4/2018) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 27  iunie 2018 

27. Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                                (PL-x181/2017/2018)

În reexaminare, la cererea 
Preşedintelui României, la Senat, 

din 9 mai 2018 

28. Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în 
domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul 
Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din 
domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş şi în 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş 
 
            (Pl-x428/2017) 

Legea nr.132/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.500 din 19 iunie 2018 
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29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
 
Se comunică respingerea 
                  (Pl-x29/2018) 

la Senat  
din 30 mai 2018 

 

30. Proiect de Lege pentru completarea art. 421 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002 
 
                (Pl-x89/2018) 

la Senat  
din 13 iunie 2018 

 

31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.77 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 

(Pl-x31/2018)

la Senat  
din 13 iunie 2018 

 

32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 
             (Pl-x43/2018) 

la Senat  
din 13 iunie 2018 

 

33. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi 
echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai 
impună vreun cost financiar pentru solicitant  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 
 
             (Pl-x599/2017)

la Senat  
din 13 iunie 2018 

 

34. Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 
                             
 
                                                                          (Pl-x169/2018) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 27 iunie 2018 

 
 D. Domeniul drepturile omului, culte, problemele 

minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi: 

 

1.  Lege privind construirea unui monument comemorativ 
dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în 
Primul Război Mondial  
 
              (PL-x603/2017) 

Legea nr.67/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.237 din 19 martie 2018 

  

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi 

     (PL-x171/2018) 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 
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3. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie  
 
            (PL-x233/2018) 
 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

4. Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene  
 
             (PL-x355/2018) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 27 iunie 2018 

 
 E. Domeniul  industrii, servicii şi transporturi : 

1. Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare 
şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România  
             (PL-x438/2016) 

Legea nr.60/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.227 din 14 martie 2018 

 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 
privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea 
şi controlul activităţilor nucleare  

         (PL-x540/2017) 

Legea nr.63/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.225 din 13 martie 2018 

 
3. Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime 

de ţiţei şi/sau produse petroliere 
 

           (PL-x364/2017) 

Legea nr.85/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.308 din 5 aprilie 2018 

4. Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de 
cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe 
de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 
decembrie 2016, la Bruxelles  
 

              (PL-x28/2018) 

Legea nr.119/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.460 din 5 iunie 2018 

5. 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 
 
            (PL-x26/2017) 

Sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 
României din 7 mai 2018 

 
Curtea Constitutionala decide: 

D.C.C. nr.392/2018 

6.  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  

         (PL-x330/2017) 

Legea nr.109/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.422 din 17 mai 2018 
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7.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor 
măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de 
mediu din sarcina operatorilor economici din industria 
extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei  
 
                                                                          (PL-x130/2018)

Legea nr.121/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.465 din 6 iunie 2018 

8. Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi 
pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie  

  
(PL-x234/2018)

Legea nr.130/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.500 din 19 iunie 2018 

9. Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006  
 
              (PL-x58/2018) 

Legea nr.131/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.500 din 19 iunie 2018 

10. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind personalul navigant 
 
                                                                         (PL-x488/2017) 

Legea nr.127/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.491 din 14 iunie 2018 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din 
Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii 
 
          (PL-x143/2018)

Legea nr.143/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.508 din 20 iunie 2018 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2017 pentru modificarea art.20 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii 
direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum 
şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul 
transporturi  
               (PL-x100/2018) 

Legea nr.38/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.507 din 20 iunie 2018 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006  
 
              (PL-x129/2018) 

Legea nr.152/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.538 din 28 iunie 2018 
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14. Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor  
 

             (PL-x547/2018) 

Legea nr.154/2018 
La Monitorul Oficial  

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  
 
            (PL-x338/2018)

La promulgare 
din 23 iunie 2018 

16. Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 
din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 
 
             (Pl-x582/2017) 

La senat 
din 13 iunie 2018 

 

17. 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  
 
               (PL-x110/2017) 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

18. Lege pentru reglementarea principiilor privind asigurarea 
strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea 
ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime 
pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării 
unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 
 
          (PL-x318/2018)

La promulgare 
din 30 iunie 2018 

19. Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 

           (PL-x341/2018) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 
din 27 iunie 2018 

20. 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 

 
(PL-x198/2017)

la promulgare 
din 29 iunie 2018 

 

21. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat 
cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre 
ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 

           (PL-x331/2018) 

La senat 
din 27 iunie 2018 

 



 23 
 
 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

 

1. Lege pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001  
           (PL-x396/2017) 

Legea nr.52/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.213 din 9 martie 2018 

 
2. Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, 
aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul 
Alba  

         (PL-x374/2017) 

Legea nr.36/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.63 din 22 ianuarie 2018 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
administraţiei publice centrale 
           (PL-x402/2017) 

Legea nr.58/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.207 din 7 martie 2018 

 
4. Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 

public al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, 
judeţul Tulcea  
           (PL-x426/2017) 

Legea nr.53/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.210 din 8 martie 2018 

 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali  
 
              (PL-x272/2017)

Sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României din 16 aprilie 2018 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative  

          (PL-x12/2018) 

Legea nr.147/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.515 din 22 iunie 2018 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  
 
           (PL-x448/2017)  

la Senat  
din 20 martie 2018 

 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu completările şi modificările ulterioare  
 
Se comunică respingerea 

             (Pl-x446/2017) 

la Senat  
din 28 martie 2018 
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9.  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 
pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi 
utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din 
domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
                                                                        (PL-x433/2017) 

Legea nr.114/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.426 din 18 mai 2018 

10.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001  
 
Se comunică respingerea 

  
(PL-x13/2018)

la Senat  
din 18 aprilie 2018 

 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României  
 
            (PL-x87/2018) 

la Senat  
din 23 mai 2018 

  

12.  Lege pentru modificarea literei h1), alin.(2) al art.9 şi a literei 
g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 
 
              (PL-x228/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
(formulată de un număr de 80 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal, Grupului 
parlamentar al Partidului 

Mişcarea Populară şi deputaţi 
neafiliaţi) 

din 26 iunie 2018 
13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici  
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.157 din 20 februarie 2018  
 
          (PL-x556/2015) 

Legea nr.156/2018 
La Monitorul Oficial 

14. 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  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                                        (PL-x209/2016) 

La promulgare 
din 23 iunie 2018 
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15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 
               (Pl-x569/2017) 

la Senat  
din 13 iunie 2018 

 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 
              (PL-x131/2018) 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

17. Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor  
 
             (PL-x472/2017) 

La promulgare 
din 3 iunie 2018 

18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996  
 
             (PL-x375/2018)

La promulgare 
din 29 iunie 2018 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar 
 

(PL-x282/2016) 

 
Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Preşedintele 
României din 9 martie 2018 

2. Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii  

           (PL-x 68/2018) 

Legea nr.64/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.226 din 13 martie 2018 

3. Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă  
 

                                                                     (PL-x 400/2017)  

Legea nr.81/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.296 din 2 aprilie 2018 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice  
                                                                         (PL-x 14/2018)    

Legea nr. 79/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.276 din 28 martie 2018 

5. Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură 
salarială  

          (PL-x 477/2017)   

Legea nr. 78/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.276 din 28 martie 2018 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri  
 
                                                                        (PL-x 585/2017) 

Legea nr. 86/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.313 din 10 aprilie 2018 
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7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii 
 

(PL-x 365/2017)

Legea nr. 88/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.315 din 10 aprilie 2018 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea 
art.24 din Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor 
 
            (PL-x 487/2017) 

Legea nr. 89/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.315 din 10 aprilie 2018 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea 
Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului 
de garantare pentru plata creanţelor salariale  
 

              (PL-x 93/2018) 

Legea nr. 140/2018 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.507 din 20 iunie 2018 

10. Lege privind acordarea biletelor de valoare 
 
                                                                         (PL-x 562/2017)

La promulgare 
din 23 iunie 2018 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 
 
                                         (Pl-x 30/2018) 

La Senat 
 

din 13 iunie 2018  

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat 

                                                                         (PL-x 192/2018)

La promulgare 
din 30 iunie 2018 

13. Lege privind internshipul 

  
(PL-x 6/2018)

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale 

  
  

(PL-x 159/2018)

La promulgare 
din 27 iunie 2018 
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15. Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale 
 

(PL-x 71/2017)
  

La promulgare 
din 30 iunie 2018 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la 
transport pentru anumite categorii de persoane 
 

 (PL-x 120/2018)

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

17. Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 
publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi  
 
             (PL-x 102/2018) 
 

La promulgare 
din 29 iunie 2018 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

 

1.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a 
populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT" 
 

                  (PL-x538/2017)

Legea nr.76/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.271 din 28 martie 2018 

2. 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  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                                (PL-x183/2017/2018)

Sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 
României din 7 iunie 2018 

3. Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate 
a reţelelor şi sistemelor informatice 

 (PL-x280/2018)

Sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României din 12 iunie 2018 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie:  

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare 
a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului 
înlocuitorilor laptelui matern  
 

          (PL-x234/2017)

Legea nr.50/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.187 din 28 februarie 2018 
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2. 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  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
            (PL-x627/2015) 

Legea nr.47/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.187 din 28 februarie 2018  

3.   Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată 
pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru 
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din 
cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 
pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov  
  

         (PL-x541/2017) 

 Legea nr.77/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.271 din 28 martie 2018 

4. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

                 (PL-x45/2017)  

Sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României din 26 aprilie 2018 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean şi local  
 

            (PL-x90/2018) 

Legea nr.102/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.400 din 10 mai 2018  

6. Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
  
                                                                          (PL-x175/2018)

Legea nr.128/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.500 din 19 iunie 2018 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind 
asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului 
privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin 
reformarea sistemului de control al tuberculozei şi 
consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la 
medicamente, prin asigurarea accesului universal la 
diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de 
populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 
2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal  
 
                                                                          (PL-x142/2018)

Legea nr.137/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.508 din 20 iunie 2018 
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8. Lege privind precursorii de droguri 
  

(PL-x118/2018)

Legea nr.118/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.519 din 25 iunie 2018 

9. Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                                         (PL-x804/2015) 

La promulgare 
din 30 iunie 2018 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională 
"Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în 
vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente 
necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi 
agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2018  
                                                                         (PL-x268/2018) 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

11. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă 

  
(PL-x189/2018)

La promulgare 
din 3 iulie 2018 

 
 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

 

1.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru 
şcoli al Uniunii Europene  

          (PL-x378/2017) 

Legea nr.55/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.210 din 8 martie 2018 

2.  Lege privind combaterea buruienii ambrozia 
 
 
             (PL-x407/2017)

Legea nr.62/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.227 din 14 martie 2018 

 
3.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje  
               (PL-x48/2017) 

Legea nr.87/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.311 din 10 aprilie 2018  

4.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 
 
             (PL-x132/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României  
din 5 aprilie 2018 

 

5.  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 

           (PL-x505/2016) 

Legea nr.96/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.360 din 26 aprilie 2018 
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6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor 
Agricole şi Alimentare 

                (PL-x77/2018) 

Legea nr.98/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.376 din 2 mai 2018 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice 
 
 
  
                (PL-x404/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
(formulată de un număr de 29 
senatori aparţinând Grupurilor 
parlamentare Uniunea Salvaţi 
România, Partidul Mişcarea 
Populară şi Partidul Naţional 

Liberal) 
din 16 aprilie 2018  

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale  

           (PL-x583/2017) 

Legea nr.103/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.404 din 2 mai 2018 

9. Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru 
activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul 
avicol  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

            (PL-x470/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României  
din 5 mai 2018 

 

10. Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul 
Silvic  
 

               (PL-x74/2018) 

Legea nr.112/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.426 din 18 mai 2018           

11. 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  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                                          (PL-x450/2017)

Legea nr.155/2018 
La Monitorul Oficial 

12. Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea 
unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor 
locale ale acestora 

                                 (PL-x261/2017) 

Legea nr.123/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.478 din 11 iunie 2018          
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13. Lege pentru modificarea alin. 1 al art.38 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice 

          (PL-x104/2018) 

Legea nr.148/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.523 din 26 iunie 2018          

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996  

          (PL-x135/2017) 

Legea nr.141/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.507 din 20 iunie 2018          

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu  
             (PL-x391/2017)

Legea nr.143/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.530 din 27 iunie 2018          

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.278/2013 privind emisiile industriale 
               (PL-x95/2017) 

Legea nr.144/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.512 din 21 iunie 2018          

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 
             (PL-x200/2018) 

Legea nr.146/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.514 din 22 iunie 2018          

18. Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor 
 
            (PL-x347/2018) 

La promulgare 
din 23 iunie 2018 

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 
privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol  
                                                                         (PL-x284/2018) 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

20. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 
din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor 
           (PL-x119/2018) 

La promulgare 
din 27 iunie 2018 

21. Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi 
proveniţi de la instalaţii medii de ardere  
 
          (PL-x334/2018) 

La promulgare 
din 29 iunie 2018 
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22. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 
privind diminuarea risipei alimentare  
 
             (PL-x573/2017) 

La promulgare 
din 3 iulie 2018 

23. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice  
 
                (PL-x391/2018) 

La promulgare 
din 3 iulie 2018 

24. Legea muntelui 
 

(PL-x80/2018)

La promulgare 
din 3 iulie 2018 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională: 

 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010  
 
                                                                         (PL-x 467/2017)

Legea nr.48/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.187 din 28 februarie 2018 

2. Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative  

  
(PL-x 342/2017)

Legea nr.49/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.194 din 2 martie 2018 

3. Lege privind cooperarea autorităţilor publice române cu 
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol)  
                                                                         (PL-x 473/2017)

Legea nr.56/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.211 din 8 martie 2018 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de 
pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională 
   
                                                                         (PL-x 474/2017)

Legea nr.61/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.227 din 14 martie 2018  

5. Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea nr.294/2007 
privind derularea în România a proiectelor finanţate prin 
Programul NATO de Investiţii în Securitate 

                                                                         (PL-x 475/2017)

Legea nr.59/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.207 din 7 martie 2018 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii  

  
(Pl-x 258/2017)

La Senat 
din 5 februarie 2018 

7. Lege pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc 
indirect" aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator 
Multiplu de Rachete cu bătaie mare"  

           (PL-x 42/2018) 

Legea nr.42/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.174 din 23 februarie 2018 
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8. Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind 
asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la 
Bucureşti, la        12 septembrie 2017  

            (PL-x 3/2018)

Legea nr.94/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.359 din 25 aprilie 2018 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale 
 
          (PL-x 594/2017) 

Legea nr.149/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.530 din 27 iunie 2018 

10. Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea 
reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 
octombrie 2017  
                                                                         (PL-x 168/2018)

Legea nr.151/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.538 din 28 iunie 2018 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate  
            (PL-x 216/2018)

Legea nr.133/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.508 din 20 iunie 2018 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea 
nr.222/2017 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 140/2018)

Legea nr.139/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.507 din 20 iunie 2018 

13. Lege pentru completarea unor acte normative  
 
              (PL-x 46/2018) 

La promulgare 
din 3 iulie 2018 

14. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Libaneze privind 
cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 
noiembrie 2017  
           (PL-x 229/2018)

La Senat 
din 27 iunie 2018 

15. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea 
în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 
 
         (PL-x 251/2018) 
 

La Senat 
din 27 iunie 2018 

 L. Domeniul politică externă: 
 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi 
nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României în străinătate 
 

        (PL-x 392/2017) 

Legea nr.117/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.441 din 25 mai 2018 
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2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului  
 

 
                                            (PL-x 111/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
Hotărârea nr.4 din 24 mai 2018 a 
Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie referitoare la 
sesizarea de neconstituţionalitate 

a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.535/2004 

privind prevenirea şi combaterea 
terorismului din 29 mai 2018 

 M. Domeniul economic: 
 

 

1. Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi 
Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte 
normative  
 
                                                                      (PL-x 236/2018)
  

sesizare de neconstituţionalitate
formulată de un număr de 51 

deputaţi aparţinând Grupurilor 
parlamentare ale Uniunii Salvaţi 

România, Partidul Mişcarea 
Populară, precum şi deputaţi 

neafiliaţi 
din 18 iunie 2018 

 
sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 65 de 

deputaţi aparţinând Grupului 
parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal 
din 18 iunie 2018 

 
 N. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea 
stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară Reexaminarea, la 
cererea Preşedintelui României  
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.33 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.146 din 15 februarie 2018 

              (PL-x 417/2017) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 97 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal, Grupului 

parlamentar ale Uniunii Salvaţi 
România precum şi deputaţi 

neafiliaţi 
din 22 iunie 2018 

 
sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Preşedintele 
României  

din 29 iunie 2018 
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2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.45 din 30 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.199 din 5 martie 2018  

 (PL-x 418/2017)

sesizare de neconstituţionalitate
formulată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie 
din 29 mai 2018 

 
sesizare de neconstituţionalitate

formulată de un număr de 97 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal şi Grupului 

parlamentar al Uniunii Salvaţi 
România 

din 29 mai 2018 
  

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

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.61 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.204 din 6 martie 2018  
 

                                                                          (PL-x 419/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 90 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal şi Grupului 

parlamentar al Uniunii Salvaţi 
România precum şi deputaţi 

neafiliaţi 
din 29 iunie2018 

 
4. Lege pentru modificarea  şi completarea  Legii nr.     134/2010 

privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru  
modificarea  şi completarea altor acte normative 

              (PL-x 346/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie 
din 12 iunie 2018 

 
 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.    135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea şi   completarea   Legii nr.  304/2004  privind  
organizarea  judiciară  

             (PL-x 373/2018)

sesizare de neconstituţionalitate
formulată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie 
din 21 iunie 2018 

 
sesizare de neconstituţionalitate

formulată de un număr de 94 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal şi Grupului 

parlamentar al Uniunii Salvaţi 
România precum şi deputaţi 

neafiliaţi 
din 29 iunie2018 

  
 
 

  * Date existente la 4 iulie 2018 
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IV. CENTRALIZATOR 

AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 
DE CAMERA DEPUTAŢILOR  

în prima sesiune ordinară a anului 2018  
(februarie - iunie)* 

 
  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 23 

B. Domeniul juridic 32 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 34 

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

4 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 21 

F. Domeniul administraţie  publică 18 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate 16 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei 3 

I. Domeniul sănătate şi familie 11 

J. Domeniul agricultură şi mediul înconjurător 24 

K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă   naţională 15 

L. Domeniul politică externă 2 

M. Domeniul economic 1 

N. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea 
stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 

5 

   

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate  
Total:

210 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse 
definitiv                                      Total:

45 

                                                                           
                                                                 
 

            * Date existente la 4 iulie 2018 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2018  
(februarie - iunie) 

 
 

1. H.C.D. nr.1/01-02-2018 - HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi 
chestorilor Camerei Deputaţilor 

2. H.C.D. nr.2/06-02-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

3. H.C.D. nr.3/06-02-2018 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

4. H.C.D. nr.4/13-02-2018 - HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat 

5. H.C.D. nr.5/13-02-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a 
mandatelor de deputat 

6. H.C.D. nr.6/13-02-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

7. H.C.D. nr.7/13-02-2018 - HOTĂRÂRE pentru desemnarea reprezentanţilor Parlamentului 
României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de 
Administraţie 

8. H.C.D. nr.8/21-02-2018 - 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.9/21-02-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind menţinerea si consolidarea spaţiului 
Schengen COM (2017)570  

10. H.C.D. nr.10/21-02-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea 
modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 
al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului şi de abrogarea Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
COM(2017)637  

11. H.C.D. nr.11/28-02-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

12. H.C.D. nr.12/28-02-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură - Contribuţia 
Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg - COM (2017) 673 
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13. H.C.D. nr.13/28-02-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul 
de acţiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei si bărbaţi - COM 
(2017) 678 

14. H.C.D. nr.14/28-02-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol şi al agriculturii - COM (2017) 713 

15. H.C.D. nr.15/07-03-2018 - HOTĂRÂRE privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spaţii 
din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice 

16. H.C.D. nr.16/28-03-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul 
Regiunilor Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu şi a 
guvernanţei de mediu COM (2018) 10 

17. H.C.D. nr.17/28-03-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018) 29 

18. H.C.D. nr.18/04-04-2018 - 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.19/11-04-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor  

20. H.C.D. nr.20/25-04-2018 - 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.21/25-04-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor privind Planul de acţiune pentru educaţia digitală COM (2018) 22  

22. H.C.D. nr.22/25-04-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de 
recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii 
si a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23  

23. H.C.D. nr.23/25-04-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de 
recomandare a Consiliului privind competenţeie-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 
COM(2018) 24 

24. H.C.D. nr.24/09-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea 
condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797 
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25. H.C.D. nr.25/09-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea 
impactului cercetării şi inovării din UE COM (2018) 2 

26. H.C.D. nr.26/16-05-2018 - 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.27/23-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - 
COM(2018) 28 

28. H.C.D. nr.28/23-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia 
circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi 
deşeurile - COM(20l8) 32 

29. H.C.D. nr.29/23-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - 
Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică - COM(2017)787 

30. H.C.D. nr.30/23-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii pieţelor de capital până în 2019 - este timpul să 
accelerăm ritmul -COM (2018) 114 

31. H.C.D. nr.31/23-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de 
Recomandare a Consiliului privind accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele 
care desfăşoară o activitate independentă - COM(2018) 132  

32. H.C.D. nr.32/30-05-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

33. H.C.D. nr.33/30-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind FiriTech: pentru un sector 
financiar european mai competitiv şi mai inovator COM(2018) 109  

34. H.C.D. nr.34/30-05-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
comună către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de acţiune vizând mobilitatea 
militară - JOIN(2018) 5 

35. H.C.D. nr.35/06-06-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la recomandarea de 
Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un pact mondial pentru mediu 
- COM(2018)138  
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36. H.C.D. nr.36/06-06-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia - COM(2018)250 

37. H.C.D. nr.37/06-06-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

38. H.C.D. nr.38/13-06-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

39. H.C.D. nr.39/18-06-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile 
avantaje pentru consumatori - COM(2018) 183  

40. H.C.D. nr.40/18-06-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de 
sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei 
societăţi mai sănătoase - COM(2018) 233  

41. H.C.D. nr.41/18-06-2018 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează 
si apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 - COM(2018) 321 

42. H.C.D. nr.42/26-06-2018 - HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de 
funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor  

43. H.C.D. nr.43/05-07-2018 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat (adoptată în 
sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor convocată pentru perioada 2 – 19 iulie 2018) 

44. H.C.D. nr.44/09-07-2018 - HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat (adoptată în 
sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor convocată pentru perioada 2 – 19 iulie 2018) 
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

în prima sesiune ordinară a anului 2018 
(februarie - iunie) 

 
 
 

1.  H.P. nr.1/29-01-2018 - HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului (adoptată în 
sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 29 ianuarie 
2018) 

2.  H.P. nr.2/07-02-2018 - HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 
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  

3.  H.P. nr.3/07-02-2018 - HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei 
permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 

4.  H.P. nr.4/07-02-2018 - HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei 
permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea 
Parlamentară 

5.  H.P. nr.5/07-02-2018 - 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 

6.  H.P. nr.6/07-02-2018 - HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 
Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a 
Camerei Deputaţilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei 
Generale de Protecţie şi Anticorupţie 

7.  H.P. nr.7/07-02-2018 - 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  

8.  H.P. nr.8/12-02-2018 - HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie  

9.  H.P. nr.9/12-02-2018 - 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 

10.  H.P. nr.10/12-02-2018 - HOTĂRÂRE privind raportul final al 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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11.  H.P. nr.11/20-02-2018 - HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a 
Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie 
şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat 
instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare 

12.  H.P. nr.12/20-02-2018 - 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 

13.  H.P. nr.13/28-03-2018 - HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

14.  H.P. nr.14/28-03-2018 - HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie 
al Societăţii Române de Televiziune 

15.  H.P. nr.15/28-03-2018 - HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

16.  H.P. nr.16/28-03-2018 - HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie 
al Societătii Române de Televiziune 

17.  H.P. nr.17/28-03-2018 - 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 

18.  H.P. nr.18/18-04-2018 - HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu 
Republica Sudan 

19.  H.P. nr.19/18-04-2018 - HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în 
domeniul securităţii naţionale  

20.  H.P. nr.20/18-04-2018  - HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ 

21.  H.P. nr.21/18-04-2018 - HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării  

22.  H.P. nr.22/14-06-2018 - HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

23.  H.P. nr.23/4-07-2018 – HOTĂRÂRE privind numirea directorului Serviciului de Informaţii 
Externe (adoptată în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru 
data de 4 iulie 2018) 

24.  H.P. nr.24/4-07-2018 – HOTĂRÂRE privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei 
Generale de Protecţie şi Anticorupţie (adoptată în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului convocată pentru data de 4 iulie 2018) 

25.  H.P. nr.25/4-07-2018 – HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie (adoptată în 
sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 4 iulie 2018)
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26.  H.P. nr.26/4-07-2018 – 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 (adoptată în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
convocată pentru data de 4 iulie 2018) 

27.  H.P. nr.27/4-07-2018 – HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr.20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.1/2008 privind constituirea 
Comisiei permenente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi 
aprobarea componenţei nominale a acesteia (adoptată în sesiunea extraordinară a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 4 iulie 2018) 

28.  H.P. nr.28/4-07-2018 – HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr.9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei 
permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei (adoptată în 
sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 4 iulie 2018)

29.  H.P. nr.29/4-07-2018 – HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr.14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei 
permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei (adoptată în 
sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 4 iulie 2018)

30.  H.P. nr.30/4-07-2018 – HOTĂRÂRE privind întocmirea unui raport comun de către Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului (adoptată în sesiunea 
extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 4 iulie 2018) 

31.  H.P. nr.31/4-07-2018 – HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi 
Pază în activitatea unor partide politice şi în activitatea unor lideri ai acestor partide (adoptată în 
sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 4 iulie 2018)

32.  H.P. nr.32/4-07-2018 – HOTĂRÂRE privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi 
(adoptată în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului convocată pentru data de 
4 iulie 2018) 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  
GUVERNULUI 

în prima sesiune ordinară a anului 2018  
(februarie - iunie) 

 
 În mai  2018, Guvernul a aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2018,  
care  cuprinde 125 de proiecte de legi.  
 Din totalul proiectelor de legi, 78 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: 
 

 
4 
 

3 
- 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: 

1 
0 
1 
2 

Camera Deputaţilor:  60 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

 
18 
22 
0 

 

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

0 
0 
12 
8 

Total 64 3  40 

 

24 

Proiecte de legi care se 
adoptă în şedinţe comune 
CD+ S 

14 

Total general: 78 3 78 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
 

în prima sesiune ordinară a anului 2018 
(februarie - iunie) 

 
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 
508/2017 

 
L 

229/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore.  

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

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore, în sensul luării unor măsuri 
referitoare la asigurarea finanţării Autorităţii 
Competente de Reglementare a Operaţiunilor 
Petroliere Offshore la Marea Neagră în anul 
2017, la funcţionarea în cadrul acestei 
autorităţi a unui consiliu de administraţie, 
precum şi la salarizarea personalului 

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 
CD -  OZ Plen 
IND şi MED 
 

Raport depus 
pe 06.03.2018 

(66/R/2018) 

2. 

PLx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene.  

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

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene, în contextul îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 
14.02.2018 
CD -  OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus 
pe 22.03.2018 

(106/R/2018) 

3. 

PLx 
105/2018 

 
L 

90/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi 
prelucrare primară a lânii în zona montană. 

- Caracter: ordinar 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi 
prelucrare primară a lânii în zona montană, al 
cărui scop este facilitarea accesului la 
finanţare a investiţiilor pentru înfiinţarea 

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 

(170/R/2018) 



 46  
 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

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

acestor centre. 
 

4. 

PLx 
106/2018 

 
L 

92/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în 
zona montană. 

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

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de sacrificare a 
animalelor în zona montană, al cărui scop este 
facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor 
din zona montană. 

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

 

Raport depus 
pe 17.04.2018 

(171/R/2018) 

5. 

PLx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea stânelor montane. 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Programul vizează, pentru perioada 2018-
2020, reducerea dezechilibrului între zonele 
mai favorizate şi cele montane, în valoare 
totală de 7 milioane de euro, care se asigură de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  

 

Raport depus 
pe 17.04.2018 

(172/R/2018) 

6. 

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 
- 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 - OZ Plen 
POL EXT şi 
CROMANII 
 

Raport depus 
pe 19.04.2018 

(587/Rs/2018) 

7. 

PLx 
376/2017 

 
L 

219/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009, în sensul acordării bursei de 
rezidenţiat, ca urmare a faptului că această 
prevedere a fost abrogată prin Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  OZ Plen 
MUN şi SĂN  

 

Raport depus 
pe 25.04.2018 

(201/R/2018) 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

8. 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea Anexei la Legea nr.339/2005, în 
sensul introducerii unor noi substanţe 
stupefiante şi psihotrope, ca urmare a 
completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor 
Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961 
şi cele asupra substanţelor psihotrope din 1971 
de către Comisia pentru stupefiante a ONU. 

S -  Adoptat pe 
05.02.2018 
CD -  OZ Plen 
SĂN 
 

Raport depus 
pe 25.04.2018 

(61/Rs/2018) 

9. 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru 
stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură şi industria alimentară.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea programului pentru stimularea 
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură şi industrie alimentară, derulat pe 
perioada 2017-2020, prin acordarea unor 
facilităţi fiscale, atât pentru angajator cât şi 
pentru angajat. 

S -  Adoptat pe 
11.12.2017 
CD -  OZ Plen 
MUN şi AGRI  
 

 

Raport depus 
pe 26.04.2018 

(206/R/2018) 

10. 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea 
structurilor de primire turistică situate în staţiuni turistice şi 
balneoclimaterice, de interes naţional.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare situate 
în staţiuni turistice, a obligaţiei de realizare a 
lucrărilor de reabilitare ambiental-
arhitecturală a construcţiilor, precum şi de 
amenajare a terenului aferent acestor imobile. 

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  OZ Plen 
IND  
 

 

Raport depus 
pe 03.05.2018 

(208/R/2018) 

11. 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat şi confesional.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, 
în sensul modificării sursei de finanţare, 
precum şi al stabilirii unor reguli privind 
acordarea acestui aliment. 

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 

CD -  OZ Plen 
ADMIN şi ÎNV 

  

 

Raport depus 
pe 14.05.2018 

(233/R/2018) 

12. 

PLx 
134/2018 

 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare 
a investiţiilor din zona montană. 

- Caracter: ordinar 

Aprobarea Programului de încurajare a 
investiţiilor din zona montană, pentru perioada 
2018- 2020, în vederea facilitării accesului la 
finanţare pentru producătorii şi crescătorii de 

S -  Adoptat pe 
14.03.2018 

Raport depus 
pe 15.05.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

L 
93/2018 

 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

animale din zona montană, în valoare totală de 
1 miliard de euro, care se asigură de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

CD -  OZ Plen 
AGRI   

 

(238/R/2018) 

13. 

PLx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Progarmului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare 
primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor 
medicinale în zona montană.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare 
primară a fructelor, fructelor de pădure şi 
plantelor medicinale în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanţare a 
investiţiilor din zona montană. 

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 

CD -  OZ Plen 
AGRI  

 

Raport depus 
pe 15.05.2018 

(239/R/2018) 

14. 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

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

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a 
României reprezintă documentul programatic 
pe termen lung prin care sunt stabilite liniile 
directoare de dezvoltare teritorială a României, 
precum şi direcţiile de implementare pentru o 
perioadă de 20 de ani, la scară regională, 
interregională şi naţională. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 

CD -  OZ Plen 
ADMIN   

 

Raport depus 
pe 31.05.2018 

(303/R/2018) 

15. 

PLx 
124/2018 

 
L 

523/2017 

Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Statutul inspectorului de muncă, urmărind 
stabilirea drepturilor şi obligaţiilor specifice 
acestuia, precum şi a incompatibilităţilor, 
interdicţiilor şi măsurilor de protecţie 
aplicabile funcţiei publice specifice de 
inspector de muncă. 

S -  Adoptat pe 
12.03.2018 

CD -  OZ Plen 
MUN 
  

 

Raport depus 
pe 07.06.2018 

(329/R/2018) 

16. 

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 

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 

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD - OZ Plen 
ÎNV 
  

Raport depus 
pe 12.06.2018 

(337/R/2018) 
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Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

evaluare în vederea certificării şi după data de 
31 decembrie 2015.  

17. 

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 şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
324/2003, vizând 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  -  OZ Plen 
ÎNV 

 

Raport depus 
pe 12.06.2018 

(37/Rs/2018) 

18. 

PLx 
509/2017 

 
L 

233/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România.  

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

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/1998, în vederea creşterii 
calităţii serviciilor turistice, prin introducerea 
conceptelor de destinaţie turistică, Organizaţie 
de Management al Destinaţiei şi Centru de 
Informare şi Promovare Turistică. 

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 

CD - OZ Plen 

IND 

  

 

Raport depus 
pe 27.06.2018 

(255/Rs/2018) 

19. 

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 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007, 
în sensul armonizării dispoziţiilor legale 
incidente cu situaţia actuală existentă în 
comunităţile româneşti şi a corelării 
prevederilor din această lege cu dispoziţiile 
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.  

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

 

 

TDR: 
31.10.2017 
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20. 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere 
a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a 
bubalinelor.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Programul de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul de creştere a 
bubalinelor, destinat pentru fermierii care 
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie 
a bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de 
locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme 
aflate în activitate, precum şi de stimulare a 
asocierii în cooperative. 

S - Adoptat pe 
14.03.2018 

CD - BUG şi 
AGRI  
pt. raport comun 
 

 

 

 

TDR: 
12.04.2018 

21. 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere 
a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de susţinere a 
producătorilor din sectorul pescuitului şi 
acvaculturii, prin instituirea, în acest sens, a 
unei scheme de ajutor de stat. 

S - Adoptat pe 
20.03.2018 

CD - BUG şi 
AGRI  
pt. raport comun 
 

 

 

 

TDR: 
19.04.2018 

22. 

PLx  
394/2018 

 
L 

303/2018 

Proiect de Lege privind distribuţia de asigurări.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea integrală a Directivei (UE) 
2016/97 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind 
distribuţia de asigurări, în scopul reglementării 
activităţii de distribuţie a produselor de 
asigurare şi reasigurare, organizarea şi 
funcţionarea distribuitorilor de asigurări şi 
reasigurări, supravegherea activităţii de 
distribuţie şi a altor activităţi conexe acesteia, 
înregistrarea intermediarilor, inclusiv 
autorizarea sau avizarea acestora la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(A.S.F.). 

S - Adoptat pe 
20.06.2018 

CD - BUG  
pt. raport  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
27.06.2018 

23. 
PLx  

781/2015 
 

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

Transpunerea prevederilor Directivei 
2013/11/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 mai 2013 privind 

S  - Adoptat pe 
02.11.2015 

CD -  IND şi  

TDR: 
12.11.2015 
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L 
390/2015 

consumatori şi comercianţi.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

soluţionarea alternativă a litigiilor în materie 
de consum şi de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006.2004 şi a Directivei 2009/22/CE. 

JUR   

pt. raport comun 
 

24. 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca 
Autoritatea Competentă de Reglementare a 
Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea 
Neagră să fie condusă de un preşedinte cu rang 
de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu 
rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie 
a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani. 

S  - Adoptat pe 
17.10.2017 

CD -  IND şi  
MED   

pt. raport comun 
 

TDR: 
09.11.2017 

25. 

PLx 
588/2017 

 
L 

542/2017 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi a unor structuri din 
subordinea acestuia,  

S -  Adoptat pe 
13.12.2017 

CD -  AGRI 

 pt. raport  

 

TDR: 
06.02.2018 

 

26. 

PLx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere 
a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, 
Brună şi Sura de Stepă. 

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

Aprobarea programului multianual de 
susţinere a activităţii în sectorul creşterii 
taurinelor din rasele Bălţata Românească, 
Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru 
realizarea de ferme noi/adăposturi noi pentru 
animale de reproducţie, inclusiv pentru prima 
populare, precum şi pentru stimularea asocierii 
în cooperative, denumit „Programul de 
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele 
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”.  
 

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 

CD -  AGRI 

 pt. raport  

 

 

TDR: 
22.03.2018 
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27. 

PLx 
243/2018 

 
L 

33/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 din 
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptată pe 
18.04.2018 

CD -  AGRI şi 
MUN 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
17.05.2018 

 

28. 

PLx 
336/2018 

 
L 

149/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 

CD -  AGRI şi 
JUR 

 pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
12.06.2018 

 

29. 

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 

 

30. 

PLx 
575/2017 

 
L 

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 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, intervenţiile legislative 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
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414/2017 - Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

urmărind adoptarea unor măsuri în sensul 
simplificării şi debirocratizării procedurilor 
administrative din acest domeniu. 

CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data 
de 19.12.2017 

 pt. raport 
suplimentar 

31. 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice 
ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului.  

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

- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv 
abrogarea, după caz, a opt acte normative, 
intervenţiile legislative fiind argumentate în 
Expunerea de motive prin faptul că   La data 
de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a 
transmis României o solicitare de informaţii cu 
privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE 
privind protecţia mediului prin intermediul 
dreptului penal (Dosarul EU Pilot 
5642/13/JUST). 

S -  Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  MED şi 
JUR 
pt. raport comun 

 

TDR: 
10.12.2015 

32. 

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 

33. 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare.  

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

- Cameră decizională: CD 

 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 

CD - ÎNV 
 pt. raport  

 

TDR: 
20.12.2011 
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34. 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, 
modificarea şi completarea unor prevederi din 
Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar pe de altă parte, completarea 
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
01.09.2014 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

 

TDR: 
11.09.2014 

35. 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea 
actelor normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 
202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, republicată, în sensul 
schimbării radicale a procedurii de republicare 
a actelor normative în Monitorului Oficial al 
României, Partea I, ca măsură destinată a 
asigura accesibilitatea şi previzibilitatea 
normelor juridice. 

S -  Adoptată pe 
25.02.2015 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

 

TDR: 
17.03.2015 

36. 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul completării 
transpunerii în legislaţia internă a Directivei 
2011/92/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 
combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei 
infantile  

S -  Adoptată pe 
11.05.2015 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

 

TDR: 
03.06.2015 

37. 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi altor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind 
Codul de Procedură Penală, precum şi a altor acte 
normative, în scopul punerii de acord a dispoziţiilor 
acestora cu unele decizii ale Curţii Constituţionale 
prin care au fost admise excepţii de 
neconstituţionalitate. 

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  

 pt. raport 

TDR: 
19.04.2018 
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38. 

PLx 
307/2018 

 
L 

176/2018 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind 
libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005, în sensul 
stabilirii în mod clar a cazurilor în care 
organele poliţiei de frontieră nu permit 
intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor 
Uniunii Europene sau a membrilor de familie, 
al modificării şi completării art.12 şi 21 din 
ordonanţa de urgenţă astfel încât să fie tratată 
în mod corespunzător atât situaţia cetăţenilor 
UE a căror rezidenţă pe teritoriul României 
este necesară pentru realizarea unui obiectiv 
aflat în competenţa Parlamentului, 
Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau 
unei autorităţi publice centrale de specialitate, 
cât şi situaţia membrilor familiilor acestora. 

S  - Adoptată pe 
07.05.2018 

CD - JUR şi 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
05.06.2018 

39. 

PLx 
405/2018 

 
L 

142/2018 

Proiect de lege pentu modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice, în scopul adoptării unor măsuri care 
să conducă la creşterea capacităţii de 
intervenţie în acest domeniu, prin instituirea 
instrumentelor legale necesare exercitării 
atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii 
misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării 
unei protecţii juridice şi, mai ales fizice, a 
personalului angajat. 

S  - Adoptată pe 
25.06.2018 

CD -  JUR şi 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
11.09.2018 

40. 

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 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul penal, în scopul 
transpunerii unor prevederi din Directiva 
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. 

S -  Adoptată pe 
04.12.2017 
CD -  Comisia  
spec. pt. legisl. 
în dom. justiţiei 

 pt. raport 

 

TDR: 
14.12.2017 
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Nr. 
Crt 

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

1. 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 
alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- 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 -  Adoptat pe 
09.05.2018 
S -  ÎNV 
Pt. raport 
 

 

TDR: 
23.05.2018 

2. 

PLx 
86/2018 

 
L 

1/2018 

Legea manualului şcolar.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Regimul manualului şcolar de bază în învăţământul 
preuniversitar. 

CD -  Adoptată pe 
28.03.2018 

S  -  Adoptată pe 
22.05.2018 

 

La promulgare 
din data de 
31.05.2018 

Sesizare de 
neconstituţion
alitate 
(04.06.2018) 

3. 

PLx 
280/2018 

 
L 

221/2018 

Lege privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor 
informatice.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabileşte cadrul juridic şi instituţional, măsurile şi 
mecanismelenecesare în vederea asugurării unui 
nivelcomun ridicat de securitatea reţelelor şi 
sistemelor informatice şi a stimulării cooperării în 
domeniu. 

S  - Adoptată pe 
25.04.2018 

CD -  Adoptată pe 
16.05.2018 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 

Sesizare de 
neconstituţion
alitate 
(12.06.2018) 

4. 

PLx 
236/2018 

 
L 

506/2017 

Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de 
Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru 
modificarea unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

. FSDI este persoană juridică română, organizată 
ca societate pe acţiuni, având ca acţionar unic 
statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor 
Publice. Capitalul social al FSDI subscris integral 
la data constituirii este format din aport în natură 
reprezentat de pachete de acţiuni la diverse 
companii, precum şi din aport în numerar în 
valoare de 1.850.000.000 lei. 

S - Adoptată pe 
18.04.2018 

CD - Adoptată pe 
06.06.2018 

La promulgare  
din data de 
16.06.2018 

Sesizare de 
neconstituţion
alitate 
(18.06.2018) 
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5. 

PLx 
209/2016 

 
L 

42/2016 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes national, judeţean şi local.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea operaţiunilor de restituire de către 
expropriatori a imobilelor către proprietari, ca 
urmare a modificării sau definitivării proiectului 
tehnic de execuţie şi, implicit, a renunţării la unele 
imobile expropriate. 

S -  Adoptată pe 
11.04.2018 

CD -  Adoptată pe 
13.06.2018 

  

 

La promulgare  
din data de 
23.06.2018 

 

6. 

PLx 
171/2018 

 
L 

121/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.202/2002, în 
scopul reglementării regimului general al ocupaţiei 
de expert în egalitate de şanse şi de tehnician în 
egalitatea de şanse, precum şi a atribuţiilor 
acestuia în cadrul entităţilor publice şi private. 

S -  Adoptată pe 
28.03.2018 

CD -  Adoptată pe 
18.06.2018 

La promulgare  
din data de 
27.06.2018 

7. 

PLx 
233/2018 

 
L 

147/2018 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, 
vizând definirea/redefinirea conceptelor de 
„violenţă domestică”, „violenţă împotriva 
femeilor”, „victimă” şi completarea definiţiilor 
aferente formelor de violenţă domestică. 

S -  Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  Adoptată pe 
18.06.2018 

  

 

La promulgare  
din data de 
27.06.2018 

 

8. 

PLx 
6/2018 

 
L 

369/2017 

Lege privind internshipul.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea modalităţii de efectuare a programelor 
de internship pentru persoanele care au împlinit 
vâsta de 16 ani, în special, în scopul dezvoltării 
aptitudinilor profesionale în îndeplinirea 
atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în 
care se organizează programul de internship  

S -  Adoptată pe 
19.12.2017 

CD -  Adoptată pe 
20.06.2018 

La promulgare  
din data de 
27.06.2018 
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9. 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

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

Înfiinţarea, organizare 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 -  Adoptată pe 
13.11.2017 

CD -  Adoptată pe 
26.06.2018 

  

La SG  din 
data de 
27.06.2018 

 

10. 

PLx 
80/2018 

 
L 

95/2018 
 

Lege privind Legea muntelui. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea modalităţilor de protecţie şi 
dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei 
montane prin punerea în valoare a resurselor 
naturale şi umane, creşterea nivelului de trai, 
stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii 
culturale, creşterea puterii economice la nivel local 
şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului 
ecologic şi protecţiei mediului natural. 

S -  Adoptată pe 
28.02.2018 

CD -  Adoptată pe 
26.06.2018 

La SG  din 
data de 
27.06.2018 

11. 

PLx 
361/2018 

 
L 

318/2018 

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în 
domenii care nu fac obiectul legilor organice, de la 
încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2018 şi 
până la data de 31 august 2018. 

S -  Adoptată pe 
04.06.2018 
CD -  Adoptată pe 
26.06.2018 

La SG  din 
data de 
27.06.2018 

12. 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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 - Adoptată pe 
29.06.2015 

CD - Adoptată pe 
27.06.2018 
 

 

13. 

PLx 
334/2018 

 
L 

189/2018 

Lege privind limitarea emisiilor în aer a 
anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii 
medii de ardere.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 
Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015. 

S  - Adoptată pe 
22.05.2018 

CD -  Adoptată pe 
27.06.2018 

 

La SG  din 
data de 
27.06.2018 
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14. 

PLx 
102/2018 

 
L 

2/2018 

Lege privind integrarea în muncă, în cadrul 
instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor 
dezavantajaţi.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Acordarea priorităţii la angajare tinerilor 
dezavantajaţi, în sensul stabilirii unui procent de 
5% din posturile existente şi bugetate, specifice 
personalului contractual, raportat la numărul total 
de angajaţi cu contract individual de muncă. 

S -  Adoptată pe 
05.03.2018 

CD -  Adoptată pe 
27.06.2018 
 

La SG  din 
data de 
27.06.2018 

15. 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

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 -  Adoptată pe 
04.10.2017 

CD -  Adoptată pe 
18.04.2018 

 

Legea nr. 
109/2018 

16. 

PLx 
377/2017 

 
L 

225/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii.  

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

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului legal în vederea asigurării, 
pentru personalul încadrat în unităţile sanitare 
publice, inclusiv cele care au ca asociat unic 
unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 
pentru semestrul II al anului 2017, a influenţelor 
financiare determinate de creşterile salariale, din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, de la o poziţie distinctă. 

S - Adoptată pe 
17.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
113/2018 

17. 

PLx 
434/2017 

 
L 

237/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea Legii 
nr.672/2002 privind auditul public intern şi 
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.672/2002 privind 
auditul public intern.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

Modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul 
public intern, în vederea armonizării acesteia cu 
prevederile actului normativ de bază - Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

S - Adoptată pe 
31.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
115/2018 
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- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

18. 

PLx 
28/2018 

 
L 

186/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului de dialog 
politic şi de cooperare între Uniunea Europeană 
şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 
decembrie 2016, la Bruxelles.  

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

- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  Adoptată pe 
28.03.2018 

S -  Adoptată pe 
23.04.2018 

Legea nr. 
119/2018 

19. 

PLx 
36/2018 

 
L 

500/2017 
 

Lege privind participarea României la 
majorarea de capital a Băncii Internaţionale de 
Investiţii.  

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

- Cameră decizională: CD 

Majorarea capitalului deţinut de România, în 
calitate de membru la Banca Internaţională de 
Investiţii, cu suma de 4.000.000 euro ca urmare a 
deciziei Consiliului de administraţie al Băncii 
Internaţionale de Investiţii de creştere a capitalului 
subscris vărsat la bancă, cu 100.000.000 euro, în 
limita capitalului subscris şi nevărsat al statelor 
membre. 

S -  Adoptată pe 
14.02.2018 
CD -  Adoptată pe 
09.05.2018 
 

Legea nr. 
124/2018 

20. 

 
PLx  

253/2018 
 

L 
220/2018 

Lege privind pieţele de instrumente financiare.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal privind pieţele de 
instrumentefinanciare din România. 

S  - Adoptată pe 
23.04.2018 

CD - Adoptată pe 
16.05.2018 
 

Legea nr. 
126/2018 

21. 

PLx 
488/2017 

 
L 

377/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind personalul navigant.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2015/1794 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 6 
octombrie 2015 de modificare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/3 8/CE şi 2002/14/CE ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului, precum 
şi a Directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale 
Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii. 

S  - Adoptată pe 
20.11.2017 

CD - Adoptată pe 
16.05.2018 

  

 

Legea nr. 
127/2018 
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22. 

PLx 
181/2018 

 
L 

260/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date.  

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

- Cameră decizională: Senat 

Asigurarea competenţelor şi sarcinilor de 
monitorizare şi control ale Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal în acord cu prevederile art.55-59 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. 

CD -  Adoptată pe 
25.04.2018 

S -  Adoptată pe 
22.05.2018 

Legea nr. 
129/2018 

23. 

PLx 
234/2018 

 
L 

159/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru 
abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenarabile, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.158/2016.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Modificarea şi completarea legislaţieidin domeniul 
îmbunătăţirilor funciare, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute în Programul Naţional de 
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, 
pentru perioada 2016-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S  - Adoptată pe 
16.04.2018 

CD -  Adoptată pe 
16.05.2018 

Legea nr. 
230/2018 
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24. 

PLx 
216/2018 

 
L 

150/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate.  

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

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.248/2005, în 
scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie. 

S  - Adoptată pe 
11.04.2018 
CD - Adoptată pe 
23.05.2018 
 

Legea nr. 
233/2018 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ    LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  SSEENNAATT    CCAA  PPRRIIMMĂĂ  CCAAMMEERRĂĂ  SSEESSIIZZAATTĂĂ   
 

Nr. 
Crt 

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

1. 

L 
348/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV şi MUN 

pt. raport comun 

CD -   

TDR: 
27.06.2018 

2. 

L 
386/2018 

Propunere legislativă privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către autorităţile 
competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale şi combaterea 
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi 
privind libera circulaţie a acestor date.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - JUR 

pt. raport  

CD -   

TDR: 
26.06.2018 

3. 

L 
244/2018 

Proiect de lege privind utilizarea datelor din 
registrul cu numele pasagerilor pentru 
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a 
infracţiunilor grave, precum şi pentru 

 
S  - JUR şi APĂR 

Retrimis pt. raport 
comun suplimentar 

TDR: 
27.06.2018 
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prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

CD -   

 
IIVV..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII    CCAARREE  SSEE  AADDOOPPTTĂĂ  ÎÎNN  ŞŞEEDDIINNŢŢEE  CCOOMMUUNNEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  ŞŞII    SSEENNAATTUULLUUII  

 
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.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

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. 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

 

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.   
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 



 64  
 
 

Nr. 
Crt 

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

4. 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru 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. 

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

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 04.04.2016; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

5. 

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 anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

6. 

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.   
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

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

 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  
 

7. 

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.   
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

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

 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  
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Nr. 
Crt 

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

8. 

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.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

9. 

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.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

10. 

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

- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

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

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

11. 

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 aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 
5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare 
aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane 
lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare 
aprobate) şi un deficit în sumă de 21.448,2 
milioane lei. Veniturile încasate la bugetul 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 
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Nr. 
Crt 

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

- Cameră decizională: CD+Senat Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.316,6 
milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate în 
anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 milioane lei 
(cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare 
aprobate). 

12. 

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 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

13. 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

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 2016. 

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 2016 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14. 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 
şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016. 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 
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LEGENDA 
 
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 

 
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 prima sesiune ordinară a anului 2018  

(februarie - iunie) 
 
 În prima sesiune parlamentară a anului 2018 au fost înregistrate 46 propuneri legislative pentru care 
Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare publică. Pentru 10 
dintre acestea au fost formulate 225 propuneri şi sugestii, din care au fost validate 92. Motivul pentru care 
133 de sugestii nu au fost aprecieri generale cu privire la oportunitatea acestora.  

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în prima sesiune ordinară a anului 2018 

 
 

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. 
propuneri/ 

sugestii 
primite 

Număr de 
propuneri 

primite/validate

 
 
 

1. 

Propunere legislativă privind Statutul de 
autonomie al Ţinutului Secuiesc 

Pl-x 5 
01.02.2018 

123 3 

 
 

2. 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională şi a Legii nr.263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 

Pl-x 4 
01.02.2018 

1 0 

 
3. 

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

Pl-x 13 
12.02.2018 

1 1 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Pl-x 46 
26.02.2018 

1 0 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.33, 
alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor 

Pl-x 47 
26.02.2018 

2 2 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ 

Pl-x 76 
05.03.2018 

8 8 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare 

Pl-x 199 
16.04.2018 

5 5 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române 

Pl-x 313 
16.05.2018 

1 1 

9. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei 
pentru promovarea valorilor naţionale "Regele 
MIHAI I" 

Pl-x 315 
16.05.2018 

4 4 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.261 din Legea audiovizualului 
nr.504/2002 

Pl-x 374 
18.06.2018 

79 68 

TOTAL 225 92 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  
în prima sesiune ordinară a anului 2018 

(februarie - iunie) 
 
În sesiunea parlamentară ordinară februarie - iunie 2018 au funcţionat 21 comisii 

permanente ale Camerei Deputaţilor, 6 comisii permanente comune ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, precum şi  5 comisii speciale şi 4 comisii de anchetă comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului.  

 
În prima sesiune parlamentară a anului 2018, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

şi comisiile permanente comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 1201 
şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 469 rapoarte şi 795 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 
parlamentare, au fost depuse 3654 amendamente, din care 2875 admise şi 779 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 
comisiile sesizate în fond, în prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2018. 

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară februarie - iunie 
2018. 

 
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. 

Comisiile de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului au depus rapoarte cu 
privire la rapoartele de activitate primite de la: Consiliul Legislativ pe anul 2015 şi pe anul 2016, 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2015 şi pe anul 2016, Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe anul 2016, Avocatul Poporului pe anul 2016 şi pe anul 
2017, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 
2016 şi pe anul 2017, Agenţia Naţională Anti-Doping pe anul 2017.  

Au avut loc audieri ale candidaţilor pentru: Consiliul de Administraţie al Societăţii Române 
de Televiziune, Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, funcţia de preşedinte la 
Societatea Română de Televiziune, funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului, două funcţii de 
consilieri de concurenţă ai Plenului Consiliului Concurenţei.  

 
Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare februarie - iunie 2018, 

2766 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.  

 
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: Grupul parlamentar de prietenie din 

Camera Reprezentanţilor a Republicii Indonezia, delegaţia Comisiei pentru afaceri europene a 
Parlamentului Republicii Letonia, reprezentanţii Comisiei pentru relaţii internaţionale şi 
emigranţi a Parlamentului din Muntenegru, delegaţia parlamentară mexicană, Grupul 
parlamentar de prietenie din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 
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Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale la: Conferinţa interparlamentară privind 
politicca externă şi de securitate comună (Sofia, Bulgaria), Reuniunea Iniţiativei Central Europene 
(Zagreb, Croaţia), Summit-ul anual al Forumului Global al Femeilor Politician Lider (Vilnius, 
Lituania), Forumul ”Black Sea and Balkans Security” (Constanţa, România), Conferinţa 
internaţională cu tema ”Parcursul european al Georgiei” (Batumi, Georgia).  

Au avut loc 12 întrevederi cu ambasadori ai altor state acreditaţi în România. 
 
Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond şi a adoptat  proiecte de opinie pentru 

28 acte normative europene. 
Au avut loc întrevederi cu:  delegaţia parlamentară din Letonia, secretarul general al 

Consiliului Uniunii Europene, delegaţia pentru relaţii internaţionale şi imigranţi din Parlamentul 
Muntenegrului, reprezentantul Direcţiei Generale Afaceri Economice şi Financiare a Comisiei 
Europene, reprezentantul UNICEF în România, Grupul parlamentar de prietenie din Parlamentul 
Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 

Au fost efectuate vizite oficiale şi vizite de lucru la: reuniunea Conferinţei organelor 
specializate în afaceri comunitare şi europene – COSAC (Ruse şi Sofia, Bulgaria), Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România pe tema viitorului buget al Uniunii Europene, Conferinţa dedicată 
combaterii traficului de persoane organizată de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (Viena, Austria), sesiunea de primăvară a Comisiei comune pentru integrare europeană 
dintre Parlamentul României şi Parlamentul Moldovei (Chişinău),  Conferinţa parlamentară 
internaţională ”Către o Uniune Europeană a păcii şi dezvoltării” (Belgrad, Serbia). 

Au avut loc 4 întrevederi cu ambasadori ai altor state acreditaţi în România. 
 
 
În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2018 au funcţionat 5 comisii speciale şi 4 

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 a fost 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. 

Comisia a depus raportul pe 30 ianuarie 2018. În şedinţa din 12 februarie 2018, plenul 
reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a dezbătut şi a aprobat  raportul. 

 
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 a fost formată din 15 membri.  
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În şedinţa Birourilor permanente reunite din data de 9 februarie 2018 s-a aprobat prelungirea 
termenului de depunere a raportului final până la data de 15 aprilie 2018, iar pe data de 26 martie 
2018 s-a prelungit până la data de 15 iunie 2018.   

Constatările, concluziile şi propunerile comisiei parlamentare de anchetă au făcut obiectul 
raportului final care a fost depus la Birourile permanente reunite pe data de 7 iunie 2018. În şedinţa 
din 13 iunie 2018, plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a dezbătut şi a aprobat  
raportul.  

 
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 105 zile prin Hotărârile nr. 3/2017(30 zile), nr. 5/2017(60 zile) şi 
2/2018(15 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.  

În cursul sesiunii parlamentare februarie – iunie 2018 comisia a depus pentru plenul Camerei 
Deputaţilor 6 rapoarte care au fost dezbătute şi votate. 

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.  

 
7. Comisia parlamentară de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea 

activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului 
în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de 
funcţionare a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.  11 din 20 februarie 2018. 

Comisia a fost formată din 15 membri şi a avut un birou format din preşedinte, un 
vicepreşedinte şi un secretar. 

Termenul de depunere a raportului final al comisiei a fost de 90 de zile de la data constituirii 
comisiei. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 206 din 3 aprilie 2018 se constată că dispoziţiile 
Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de 
anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de 
Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi 
implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare sunt neconstituţionale. 
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8. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi 

actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Parlamentului nr.  19 din 18 aprilie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri şi are un birou format din preşedinte, un vicepreşedinte 
şi un secretar. 

Termenul de depunere a raportului final al comisiei este de 6 luni de la data constituirii 
comisiei. 

 
9. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului 

administrativ a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 20 din 18 aprilie 2018.  
Comisia este formată din 15 membri şi are un birou format din preşedinte, un vicepreşedinte 

şi un secretar. 
Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României a fost aprobat în Senat pe 12 

iunie 2018, iar la Camera Deputaţilor  au fost depuse 2 rapoarte pe 22 şi 28 iunie 2018. Dezbaterea 
în plen şi votul final vor avea loc în cursul sesiunii extraordinare din luna iulie 2018. 

Perioada de funcţionare a comisiei este de 6 luni de la data constituirii comisiei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 
 
 

 
 

ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2018 
(februarie - iunie) 

 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,  
din care 

Admise Respinse 

1. Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

35 34 1 

2. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  310 296 14 

3. 
Comisia pentru industrii şi servicii  325 311 14 

4. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 26 26 0 

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

159 153 6 

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

8 8 0 

7. Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului  

224 164 60 

8. 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 169 110 59 

9. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  549 416 133 
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10. 
Comisia pentru sănătate şi familie 82 80 2 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  

144 144 0 

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

11 11 0 

13. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  474 431 43 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

24 24 0 

15. 
Comisia pentru politică externă 11 11 0 

16. 
Comisia pt. tehnologia informaţiei 20 14 6 

17. 
Comisia pt. egalitate de şanse 35 24 11 

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

31 17 14 

19. 
Comisia pentru statut 5 5 0 

20. 
Comisia specială pentru legile justiţiei 664 489 175 

21. Comisia specială pentru. elaborarea Codului 
administrativ 

348 107 241 

TOTAL: 3654 2875 779 
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ANEXA B 

 

Situaţia amendamentelor depuse la  comisiile permanente 
pentru proiectele de legi  şi propunerile legislative 

dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2018

Cultură, 11

Învăţământ, 144

Sănătate, 82

Muncă, 549

Mediu, 169

Administraţie, 224

Agricultură, 159 Drepturile omului, 
8

Transport, 26

Industrii, 325

Buget, 310

 Economica, 35

Cod administrativ, 
348

Juridică, 474

Apărare, 24

IT, 20

Egalitate, 35

Politică externă, 11

Comunită?i români, 
31

Statut, 5

Legile justi?iei, 664
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AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în prima sesiune ordinară a anului 2018 

(februarie - iunie) 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1. Grupul parlamentar al PSD 386 298 88 

2. Grupul parlamentar al  PNL 93 59 34 

3. Gruulp parlamentar al USR 185 38 147 

4. Grupul parlamentar al UDMR 117 61 56 

5. Grupul parlamentar  ALDE 21 21 0 

6. Grupul parlamentar al PMP 38 16 22 

7. Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale 

12 12 0 

8. Deputaţi neafiliaţi 6 6 0 

9. Comisii 2790 2358 432 

10. Guvern 6 6 0 

TOTAL 3654 2875 779 
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 SITUAŢIA AMENDAMENTELOR
 depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative

 dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2018, 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Neafiliați, 6

Guvern, 6

PMP, 38

Minorități, 12

UDMR, 117

PSD, 386

USR, 185PNL, 93

ALDE, 21

Comisii, 2790
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ANEXA C 
 
 

BILANŢUL 
activităţii comisiilor permanente în prima sesiune ordinară a anului 2018 

 
 

 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate

Audieri/ 
Audienţe

1 Comisia pt. pol. economică 59 21 12 59 5 0 

2 Comisia pt. buget 58 138 64 74 50 3 

3 Comisia pt. industrii 60 105 61 54 118 0 

4 Comisia pt. transporturi 57 63 30 10 3 0 

5 Comisia pt. agricultură 59 93 58 17 45 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 55 9 6 162 53 15 

7 Comisia pt. admin. publică 59 101 65 110 15 0 

8 Comisia pt. mediu 55 58 30 26 5 0 

9 Comisia pt. muncă 58 129 71 47 147 33 

10 Comisia pt. sănătate 57 64 27 32 170 10 

11 Comisia pt. învăţământ 58 61 51 18 62 0 

12 Comisia pt. cultură 58 40 15 10 14 6 

13 Comisia juridică 62 295 132 4 4 3 

14 Comisia pt. apărare 54 42 24 24 26 0 

15 Comisia pt. politică externă 56 9 8 20 0 0 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 57 desfăşoară activităţi specifice 162 12 

17 Comisia pt. regulament 1 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 53 7 5 9 0 1 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 23 10 8 95 0 1 

20 
Comisia pt. români din afara 

graniţelor ţării 
57 3 2 11 40 0 

21 Comisia pt. afaceri europene 55 0 0 13 0 4 
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22 Comisia pt. controlul SRI 61 
desfăşoară activităţi 

specifice 
0 120 7 

23 Comisia pt. control SIE 5 
desfăşoară activităţi 

specifice 
0 2 0 

24 
Comisia revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 
11 

desfăşoară activităţi 

specifice 
0 1720 8 

25 
Comisia comună privind statutul 

deputaţilor şi  al senatorilor 
3 7 4 0 0 0 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 10 0 0 0 5 0 

27 

Comisia pt. integrarea europeană 

dintre Parlamentul României şi 

Parlamentul Republicii Moldova 

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 1201 815* 469* 795 2766 103 

                                                 
     * *La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. Au fost luate în 
calcul şi iniţiativele legislative, respectiv rapoartele depuse de Comisia specială comună pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei (6) şi de Comisia specială pentru elaborarea Codului 
administrativ (2) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de RAPOARTE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2018 
(februarie - iunie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de AVIZE depuse  
în prima sesiune ordinară a anului 2018 

(februarie - iunie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în prima sesiune ordinară a anului 2018 
(februarie - iunie) 

 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Nistor Laurenţiu PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
06.02.2018 

2. Şimon Gheorghe PSD devine preşedinte  din: 06.02.2018 
 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
 

1. Budăi Marius-Constantin PSD devine preşedinte  din: 13.02.2018 

2. Dobre Mircea-Titus Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 

3. Popescu Pavel PNL devine membru din: 04.04.2018 

4. Suciu Matei  PSD devine membru din: 13.06.2018 

5. Ştefan Ion PNL părăseşte comisia din: 04.04.2018 

6. Ştefan Viorel PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
29.01.2018 

 
3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Bontea Vlad PSD părăseşte comisia din: 06.02.2018 

2. Ştefan Ion PNL devine membru din: 04.04.2018 
 

 
4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
 

1. Boboc Valentin Gabriel PSD demisie din: 
devine membru din: 

06.02.2018 
13.06.2018 

2. Simonis Alfred-Robert PSD devine membru din: 06.02.2018 

3. Suciu Matei PSD părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

13.06.2018 
 
13.06.2018 

 
5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE  

ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 
 

1. Boboc Tudoriţa-Rodica PSD părăseşte comisia din: 13.06.2018 

2. Munteanu Ioan PSD demisie din: 01.02.2018 

3. Roman Ioan Sorin PSD devine membru din: 28.02.2018 
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  6. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 

MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 

1. Bănicioiu Nicolae Neafiliat devine membru din: 13.06.2018 

2. Dobre Mircea-Titus Neafiliat devine membru din: 13.06.2018 

3. Ionescu George PNL părăseşte comisia din: 04.04.2018 

4. Meiroşu Marilena-Emilia Neafiliat devine membru din: 13.06.2018 

5. Nechifor Cătălin-Ioan Neafiliat devine membru din: 30.05.2018 

6. Podaşcă Gabriela-Maria Neafiliat devine membru din: 13.06.2018 

7. Stroe Ionuţ-Marian PNL părăseşte comisia din: 16.05.2018 

8. Vasilică Radu Costin PSD devine membru din: 21.02.2018 

9. Văcaru Alin Vasile Neafiliat devine membru din: 13.06.2018 
 

 
  7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI  
 

1. Csoma Botond UDMR înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
părăseşte comisia din: 

 
17.04.2018 
25.04.2018 

2. Marica Petru-Sorin PSD devine vicepreşedinte  din: 30.05.2018 

3. Nechifor Cătălin-Ioan Neafiliat părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

30.05.2018 
 
30.05.2018 

4. Seres Dénes UDMR devine vicepreşedinte  din: 17.04.2018 
 

 
  8. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Ionescu George PNL devine membru din: 04.04.2018 
 

 
9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
1. Mareş Mara PNL părăseşte comisia din: 13.02.2018 

2. Popescu Pavel PNL părăseşte comisia din: 04.04.2018 
 
 
10. COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

 
1. Boboc Tudoriţa-Rodica PSD devine membru din: 13.06.2018 

2. Mareş Mara PNL devine membru din: 13.02.2018 
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3. Meiroşu Marilena-Emilia Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 

4. Stan Viorel PSD devine membru din: 21.02.2018 

5. Vasilică Radu Costin PSD părăseşte comisia din: 21.02.2018 
 

 
   11. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
1. Babuş Radu PSD devine membru din: 13.02.2018 

2. Dunava Costel Neculai PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine vicepreşedinte  
din: 

 
27.03.2018 
 
27.03.2018 

3. Căruceru Aida-Cristina PSD devine secretar din: 09.05.2018 

4. Florea Oana-Consuela PSD părăseşte comisia din: 
înlocuită din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

13.02.2018 
 
13.02.2018 

 
12. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 
 

1. Andrei Alexandru-Ioan PSD devine secretar din: 06.02.2018 

2. Bontea Vlad PSD devine membru din: 06.02.2018 

3. Mocioalcă Ion PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine vicepreşedinte  
din: 

 
06.02.2018 
 
06.02.2018 

4. Simonis Alfred-Robert PSD părăseşte comisia din: 06.02.2018 

5. Weber Mihai PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
06.02.2018 

 
    
13. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 

1. Bogaciu Alexandra-Corina PSD devine membru din: 13.06.2018 

2. Podaşcă Gabriela-Maria Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 

3. Ponta Victor-Viorel Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 

4. Văcaru Alin Vasile Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 
 

 
14. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU 

PETIŢII 
 

1. Ponta Victor-Viorel Neafiliat devine membru din: 13.06.2018 
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      15. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  
 

1. Calotă Florică Ică ALDE devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

13.02.2018 
30.05.2018 

2. Moagher Laura-Mihaela PSD părăseşte comisia din: 
înlocuită din funcţia de 
secretar din: 

11.04.2018 
 
11.04.2018 

3. Moldovan Sorin-Dan PNL devine membru din: 16.05.2018 

4. Petcu Toma-Florin ALDE devine membru din: 30.05.2018 

5. Simonis Alfred-Robert PSD devine membru din: 
devine secretar din: 

11.04.2018 
30.05.2018 

6. Varga Glad-Aurel PNL părăseşte comisia din: 16.05.2018 
 

 
16. COMISIA PENTRU EGALITATE DE ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
 

1. Chichirău Cossete-Paula USR părăseşte comisia din: 
înlocuită din funcţia de 
preşedinte din: 

13.02.2018 
 
13.02.2018 

2. Ciuhodaru Tudor PSD părăseşte comisia din: 13.06.2018 

3. Iurişniţi Cristina-Ionela USR devine membru din: 
devine preşedinte  din: 

13.02.2018 
19.02.2018 

4. Teiş Alina PSD devine membru din: 13.06.2018 
 
 
17. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA  

GRANIŢELOR ŢĂRII 
 

1. Văcaru Alin Vasile Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 
 
 

18. COMISIA PENTRU AFACERI  EUROPENE 
 

1. Bănicioiu Nicolae Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 

2. Manole Petre-Florin PSD devine membru din: 13.06.2018 

3. Muşoiu Ştefan PSD devine vicepreşedinte  
din: 

 
20.03.2018 

4. Plumb Rovana PSD înlocuită din funcţia de 
preşedinte din: 

 
29.01.2018 

5. Ponta Victor-Viorel Neafiliat părăseşte comisia din: 13.06.2018 

6. Tîlvăr Angel PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
devine preşedinte  din: 

 
13.02.2018 
13.02.2018 
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I. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR 

PERMANENTE COMUNE  ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI  
 
 

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

 
 

1. Babuş Radu PSD părăseşte comisia din: 07.02.2018 

2. Csoma Botond UDMR devine membru din: 
devine secretar din: 

28.03.2018 
28.03.2018 

3. Florea Oana-Consuela PSD devine membru din: 12.02.2018 

4. Nasra Gabriel-Horia PSD părăseşte comisia din: 07.02.2018 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2018 

(februarie - iunie) 
 
 

 I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 52 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 4 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 2018. 
 

 
 II. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 16 şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost 
discutate, printre altele: 

 Proiectul Declaraţiei pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara Mamă, la 27 martie 
1918; 

 Înfiinţarea unor comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor  şi Senatului; 
 Avizul comun al comisiilor juridice din Senat şi Camera Deputaţilor privind 

numirea adjuncţilor Avocatului Poporului; 
 Aprobarea prealabilă din partea Comisiilor de apărare pentru derularea unor 

contracte de achiziţie de către Ministerul Apărării Naţionale; 
 Rapoarte finale ale unor comisii parlamentare de anchetă;  
 Propuneri cu privire la timpul maxim alocat pentru dezbaterea Moţiunii de cenzură; 
 Constituirea unor comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
 Constituirea şi modificarea 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 prima sesiune ordinară a anului 2018 au fost depuse 7 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. 
Lia Olguţa Vasilescu – 

Ministrul minciunii şi al 
injustiţiei sociale 

62 19.02.2018 96 157 16 RESPINSĂ

2. 
Educaţia România, nu o 

pesedizaţi ! 
67 5.03.2018 93 158 14 RESPINSĂ

3. 

PSD calcă în picioare cea 
mai mare sărbătoare a 

românilor de pretutindeni 
– Centenarul Marii Uniri 

106 3.04.2018 94 159 7 RESPINSĂ

4. 

PNL solicită lui Liviu 
Dragnea demiterea 

ministrului sănătăţii ! De 
mână cu ministrul muncii 

67 - - - - 

Restituită 
iniţiatorilor 
pentru a fi 
corectată 

5. 
PSDragnea duce 

sănătatea în moarte 
clinică 

66 2.05.2018 86 164 6 RESPINSĂ

6. 
Harababura fiscală PSD-
ALDE te lasă fără banii 

tăi de pensie ! 
67 29.05.2018 89 162 10 RESPINSĂ

7. 

Ministerul 
Transporturilor sub PSD 

este Ministerul Anti-
Autostrăzi 

50 25.06.2018 120 153 1 RESPINSĂ

 
 
 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
ţi

n
er

i 

Soluţia 

1. 
Demiterea 

Guvernului 
Dragnea-Dăncilă o 
urgenţă naţională ! 

152 20.06.2018 25.06.2018 27.06.2018 166 4 0 RESPINSĂ
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   
în prima sesiune ordinară a anului 2018 

(februarie - iunie) 
 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30.06.2018 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 58 573 434 

2. PNL 55 985 715 

3. USR 23 215 166 

4. UDMR 12 58 46 

5. ALDE 5 20 16 

6. PMP 14 234 156 

7. MINORITĂŢI 
NAŢIONALE 

9 36 24 

8. Neafiliaţi 6 46 34 

 TOTAL GENERAL 182 2167 1591 

 
 

 
B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 30.06.2018 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 39 161 150 

2. PNL 33 150 126 

3. USR 26 251 217 

4. UDMR 4 5 3 

5. ALDE 3 29 24 

6. PMP 10 89 74 

7. MINORITĂŢI 
NAŢIONALE 

4 7 5 

8. Neafiliaţi 6 47 37 

  TOTAL GENERAL 125 739 636 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 
 la data de 30.06.2018 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. Declaraţii 

politice 

1. PSD 83 19 656 

2. PNL 50 19 501 

3. USR 13 19 55 

4. UDMR 13 19 28 

5. ALDE 2 19 34 

6. PMP 14 19 146 

7. MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

11 19 30 

8. NEAFILIAŢI 8 19 54 

 TOTAL GENERAL 194 19 1504 
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XII XII.. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
 în prima sesiune ordinară a anului 2018 

(februarie - iunie) 
 
 

 
 

 
I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
Februarie 9 9 

Martie 8 8 
Aprilie 8 8 

 
Sesiunea februarie - 

iunie 
Mai 9 9 

 Iunie 9 9 
Total: 43 43 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
Februarie 3 3 

Martie 2 2 
Aprilie 1 1 

Sesiunea ianuarie - iunie 

Iunie 4 4 
Total: 10 10 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2018* 

 (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

 februarie 2018 – iunie 2018 225

 

 
 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  iunie 2018* 

(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

 ianuarie 2018 – iunie 2018 156
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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 2018*
384 187 358 252 278 156 

 
 
 
 
 
 

* Datele existente la 30 iunie 2018 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2018 
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE  
în primul semestru din anul 2018 

 
 

 
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 o serie de proiecte de acte legislative şi fără caracter legislativ primite de la Uniunea 
Europeană, pe fond, care fac obiectul acestui control. 

 
I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 
Documente ale UE trimise spre  examinare pe 
fond comisiilor permanente din Cameră 

(în primul semestru 2019) 

                 

 

                  29 

Documente finalizate –  

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor  

       

          24 

Documente în curs de finalizare, cu termene 

în luna septembrie 2018 

                   

                   10 

 

TOTAL 

       

          29  

 
 

                                                 
1 Conform art. 111, 112 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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II. Numărul documentelor repartizate spre examinare la comisiile 
       permanente: 

 

- Comisia pentru afaceri europene – 29 documente;  
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 3 documente;  
- Comisia pentru industrii şi servicii – 5 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 5 documente; 
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 11 documente; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 1 document; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională– 2 documente; 
- Comisia pentru politică externă – 2 documente; 
- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - 5 documente; 
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic – 6 documente; 
- Comisia pentru sănătate şi familie – 1 document. 
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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 primul semestru al 
anului 2018 un număr de 28 de hotărâri pentru adoptarea opiniilor, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul 
hotărârii 

 

Denumirea documentului 

 

Monitorul 
Oficial al 
României 

1 Hotărârea nr. 
9/21.02.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu privind menţinerea şi consolidarea spaţiului 
Schengen- COM(2017)570 

 

Nr.171/ 

23.02.2018 

2 

 

Hotărârea  nr.    
10/21.02.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
 Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vânzări online şi alte tipuri de 
vânzare la distanţă de bunuri, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a 
Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) - 
COM(2017)637 

 

Nr.171/ 

23.02.2018 

3 Hotărârea nr. 
12/28.02.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene 
prin educaţie şi cultură Contribuţia Comisiei Europene la 
reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg- 
COM(2017)673 

 

Nr.192/ 
01.03.2018 

4 Hotărârea nr. 
14/28.02.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol şi al 
agriculturii - COM(2017)713 

 

Nr.192/ 
01.03.2018 
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5 Hotărârea nr. 
13/28.02.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul 
de acţiune al UE 2017-2019 -  Combaterea diferenţei de 
remunerare între femei şi bărbaţi 
- COM(2017)678 

 

Nr.192/ 
01.03.2018 

6 Hotărârea nr. 
16/28.03.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Acţiuni ale UE în vederea 
îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu şi a 
guvernanţei de mediu - COM(2018)10 

 

Nr.283/ 
29.03.2018 

7 Hotărârea nr. 
17/28.03.2018  

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniilor referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor privind un cadru de monitorizare 
pentru economia circulară – COM(2018)29 

 

Nr.283/ 
29.03.2018 

8  Hotărârea nr. 
24/09.05.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea 
condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană - 
COM(2017)797 

 

Nr.404/ 

11.05.2018 

9 Hotărârea nr. 
25/09.05.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a 
programului Orizont 2020: maximizarea impactului 
cercetării şi inovării din UE - COM(2018)2 

 

Nr.404/ 

11.05.2018 

10 Hotărârea nr.  
22/25.04.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Recomandare a Consiliului privind 
promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile 
incluziunii şi a dimensiunii europene a predării - 
COM(2018)23 

 

Nr.369/  

27.04.2018 

11 Hotărârea nr. 
21/25.04.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor privind Planul de acţiune pentru 
educaţia digitală - COM(2018)22 

 

Nr.365/ 

26.04.2018 
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12 Hotărârea nr. 
23/25.04.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Recomandare a Consiliului privind 
competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - 
COM(2018)24 

 

Nr.368/           
27.04.2018 

13 Hotărârea nr. 
27/23.05.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru 
materialele plastice într-o economie circulară - 
COM(2018)28 

 

Nr.445/ 

29.05.2018 

14 Hotărârea nr. 
28/23.05.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a 
pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni 
pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele 
chimice, produsele şi deşeurile - COM(2018)32 

 

Nr.445 

29.05.2018 

15 Hotărârea nr. 
29/23.05.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - 
Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa 
unică - COM(2017)787 

 

Nr.443/ 

25.05.2018 

16 Hotărârea nr. 
30/23.05.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Consiliul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii 
pieţelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm 
ritmul - COM(2018)114 

 

Nr.443/ 

25.05.2018 

17 Hotărârea nr. 
31/23.05.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la 
protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care 
desfăşoară o activitate independentă - COM(2018)132 

 

Nr.443/ 

25.05.2018 

18 Hotărârea nr. 
33/30.05.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune 
privind FinTech: pentru un sector financiar european mai 
competitiv şi mai inovator - COM(2018)109 

 

Nr.459/ 

04.06.2018 



 100 
 
 

19 Hotărârea nr. 
34/30.05.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comună către Parlamentul European şi 
Consiliu privind Planul de acţiune vizând mobilitatea 
militară - JOIN(2018)5 

 

Nr.459/ 

04.06.2018 

20 Hotărârea nr. 
35/06.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a 
deschiderii negocierilor privind un pact mondial pentru 
mediu - COM(2018)138 

 

Nr.472/ 

07.06.2018 

21 Hotărârea nr. 
36/06.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele 
înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei 
europene privind migraţia - COM(2018)250 

 

Nr.472/ 

07.06.2018 

22 Hotărârea nr. 
39/18.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile 
avantaje pentru consumatori - COM(2018)183 

 

Nr.515/ 

22.06.2018 

23 Hotărârea nr. 
40/18.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă 
transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă 
în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi 
construirea unei societăţi mai sănătoase - COM(2018)233 

 

Nr.515/ 

22.06.2018 

24 Hotărârea nr. 
41/18.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru 
o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2021-2027 - 
COM(2018)321 

 

Nr.515/ 

22.06.2018 

25 Proiectul de 
hotărâre nr. 
43/27.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială 
pentru Europa - COM(2018)237 

 

 
 
- 
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26 Proiectul de 
hotărâre nr. 
46/27.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind 
politica de extindere a UE - COM(2018)450 

 

 
 

- 

27 Proiectul de 
hotărâre nr. 
45/27.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe 
unice digitale de încredere pentru toţi Contribuţia Comisiei 
la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia 
datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia, la 16 mai 
2018 - COM(2018)320 

 

 
 
- 

28 Proiectul de 
hotărârea nr. 
44/27.06.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană 
reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi 
modela viitorul Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea 
informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 
- COM(2018)306 

 

 
 
 

- 

 
 
 

 

 


