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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 

 
 

În prima sesiune parlamentară a anului 2016 (februarie - iunie), la Camera Deputaţilor au 

fost dezbătute 366 proiecte de legi, din totalul de 1121 proiecte aflate în procedură legislativă în 

această sesiune. Dintre acestea, 120 proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al 

Guvernului. 

Din totalul de 366 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 

sesiune, pentru 300 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  55 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor 

şi 11 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 365 proiecte de legi, din care 119 au fost promulgate şi 

162 respinse. De asemenea, au fost adoptate 65 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 13 Hotărâri ale 

Parlamentului. 

La data de 30 iunie 2016, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 758 

proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 200 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei, şi 

531 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie  2016, la Camera 

Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1332 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr 

de 156 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 1103, reprezentând  

 82%  din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 481, de un număr de 

118 deputaţi din care la 376 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  78%. 

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

acestora a fost de 268 desfăşurate pe parcursul a 20 şedinţe, de un număr de 71 deputaţi. 

La Camera Deputaţilor, în  sesiunea  februarie – iunie 2016, au fost depuse 2 moţiuni simple:  

- Drepturile omului nu sunt un lux! – respinsă;  

- Achim Irimescu – cel mai mare dezastru din agricultura românească post-decembristă - 

adoptată. 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

  în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 

 (Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2016) 
 
 

 
Cele 365 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         102 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    45  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               20  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     37  proiecte de legi  
                        263 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 119 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate 
în sesiunea septembrie-decembrie 2015. 

 

Totalul iniţiativelor legislative 1121  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 304

1) Dezbătute 
        din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 300 

366

– votate  365
             din care: - înaintate la Senat        43 
                            - în procedura de promulgare   62 
                            - promulgate*   98 
                            - respinse definitiv 162 
– la vot final 1

2) Se află în proces legislativ 758
a) pe ordinea de zi 200
b) la comisii  531
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 15

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

12

3) Desesizări 6

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 22
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 22
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
  în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 

 

 

43

62

98

162

43 - înaintate la Senat

62 - în procedura de promulgare

98 - promulgate

162 - respinse definitiv
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
  în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 

 
 

45

20

37

263

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

20 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

37 - proiecte de legi

263 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 

 

 
 

531

1512
200

200 - pe ordinea de zi

531 - la comisii

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

12 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru
puncte de vedere Guvern
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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 2016  
(februarie – iunie) 

 
Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1.   Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2014 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme 
 
                                                     (PL – x57/2015) 

Legea nr.19/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.171 din 7 martie 2016 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul fondurilor 
externe nerambursabile 
 
                                                   (PL – x687/2015) 

Legea nr.21/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.171 din 7 martie 2016 

3.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.267/2008 privind unele măsuri speciale 
pentru reglementarea avansului rest de 
justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei 
în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a 
instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de 
investiţii Palatul Parlamentului 

 
   

(PL – x833/2015) 

Legea nr.90/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 358 din 10 mai 2016 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului  
  
                                                   (PL – x888/2015) 

Legea nr.43/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.220 din 24 martie 2016 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

   
(PL – x863/2015) 

Legea nr.40/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.220 din 24 martie 2016 
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6. Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al 
Autorităţilor Competente pentru Schimb 
Automat de Informaţii privind Conturi Financiare 
semnat la Berlin la 29 octombrie 2014  
 
                                                    (PL – x10/2016) 

Legea nr.70/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.328 din 28 aprilie 2016 

7. Lege privind supravegherea macroprudenţială a 
sistemului financiar naţional  
 
  (PL – x810/2015) 

În reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la 
Senat din 11 aprilie 2016 

8. Lege pentru ratificarea Acordului privind 
asistenţa financiară rambursabilă între România 
şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 
octombrie 2015  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
    
                                                   (PL – x644/2015) 

Legea nr.91/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.360 din 11 mai 2016 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor 
acte normative şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale a României ca membru în 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 
(Open Government Partnership) 
 
                                                  (PL – x25/2015) 

Legea nr.73/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.334 din 29 aprilie 2016 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea încetării 
valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 
iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind 
înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru 
publicarea tarifelor vamale, precum şi a 
Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 
1949, prin care se modifică Convenţia privind 
înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru 
publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890  

   
(PL – x54/2016) 

La Senat 
din 13 aprilie 2016 

11.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor externe nerambursabile 
 
      (PL – x646/2015) 

Legea nr.104/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.409 din 31 mai 2016 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020 
                                                   (PL – x715/2015) 

 Legea nr.105/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.406 din 30 mai 2016 
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13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene 
 
     (PL – x49/2016)   

Legea nr.106/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.406 din 30 mai 2016 

14. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.  
193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată  

                                                    (PL – x744/2015)   

În reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la 

Senat din 6 iunie 2016 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri bugetare 
 

   
(PL – x740/2015)  

Legea nr.3/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.408 din 30 mai 2016 

16. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Insulei Man 
privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, 
semnat la Londra la 4 noiembrie 2015 
 
                                                     (PL – x80/2016)  

La Senat 
din 10 mai 2016   

17. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
garanţie între Statele membre ale Uniunii 
Europene şi Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care urmează a fi 
acordate de către Banca Europeană de Investiţii 
pentru proiectele de investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi 
Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului 
de gestionare arierate între statele membre ale 
Uniunii Europene şi Banca Europeană de 
Investiţii care reglementează procedurile de 
plată şi rambursare în cadrul Acordului de 
Garantare privind împrumuturile care urmează a 
fi acordate de către Banca Europeană de 
Investiţii pentru proiectele de investiţii din 
Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi 
din Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate 
de România, la 1 iulie 2015, la Bucureşti  

   
(PL – x179/2016)  

La Senat 
din 10 mai 2016    

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
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operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară 
 
                                                     (PL – x58/2016) 

din 21 iunie 2016  

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri 
financiare în vederea finalizării proiectelor 
finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2007-2013, precum şi 
unele măsuri                 fiscal-bugetare 
 

    
(PL – x269/2016) 

 depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2016 

20. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 
sediu între România şi Centrul Sud - Est 
European de Aplicare a Legii, semnat la 
Bucureşti la 22 iulie 2015 
 
                                                   (PL – x258/2016) 
 
 

 La Senat 
din 28 iunie 2016 

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari  
 

                      (PL – x323/2014)  

Legea nr. 17/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 174 din 8 martie 2016 

2. Lege pentru completarea art.9 din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică  
                                                (PL – x514/2014) 
  

Legea nr. 18/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 169 din 7 martie 2016 

3. Propunerea legislativă pentru respectarea 
utilizării limbii române ca limbă oficială a statului 
român  
     (Pl – x776/2015) 

La Senat 
din 17 februarie 2016  

4. Lege pentru completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale  
 
                                                    (Pl – x794/2015) 

Legea nr. 118/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 419 din 3 iunie 2016 

5. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea 
destinaţiei unor bunuri imobile confiscate 
 

                                       (PL – x456/2015)  
 

Legea nr. 37/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 220 din 24 martie 2016 
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6. Lege privind modificarea prevederilor art.6 
alin.(2) lit.f) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  

   
(PL – x815/2015) 

Legea nr. 46/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 241 din 1 aprilie 2016 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum 
şi a altor acte normative  
 
        (PL – x830/2015) 

Legea nr. 57/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 283 din 14 aprilie 2016  

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri 
de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 
şi pentru implementarea altor acte normative  
 
     (PL – x140/2014) 

 Legea nr. 58/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 285 din 14 aprilie 2016 

9. Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
 
     (PL – x814/2015) 

Legea nr. 62/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 295 din 19 aprilie 2016  

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
organizării instanţelor judecătoreşti 
 
Se comunica respingerea 
     (Pl – x883/2015) 

 La Senat 
din 30 martie 2016 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală  
 
      (PL – x267/2015) 

Legea nr. 75/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 334 din 29 aprilie 2016 

12. Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata 
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul 
Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de 
organele de urmărire penală, de instanţele 
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de 
avocaţi şi de executori judecătoreşti  
 
                                                  (PL – x718/2015) 
 
 
 

Legea nr. 76/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 334 din 29 aprilie 2016 
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13. Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile 
în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin 
credite 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                   (PL – x743/2015) 

Legea nr.77/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 330 din 28 aprilie 2016 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România, precum şi a art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România 
 

   
(PL – x713/2015) 

Legea nr.103/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 394 din 24 mai 2016 

15. Lege privind incubatoarele de afaceri  
 
                                                (PL – x29/2015) 

Legea nr.102/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 393 din 23 mai 2016 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea 
punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă  
 
       (PL – x67/2016) 

Legea nr.117/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 418 din 2 iunie 2016 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 
 
      (PL – x665/2015) 

Legea nr.116/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 418 din 2 iunie 2016 

18. Propunere legislativă pentru modificarea 
prevederilor art.3, lit.u şi art.32 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.24 din 5 martie 
2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii  
 
        (PL – x42/2016) 

La Senat 
din 10 mai 2016  

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2013 privind măsurile 
necesare pentru funcţionarea comisiilor de 
evaluare din penitenciare, din centrele de 

La Promulgare 
din 17 iunie 2016   
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reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare 
preventivă, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor 
pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii  
 
   (PL – x142/2014) 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art. 92 
din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004  
 
   (PL – x725/2015) 

La Promulgare 
din 22 iunie 2016    

21. Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului 
României la cel de al treilea Protocol, adoptat la 
Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul general 
privind privilegiile şi imunităţile Consiliului 
Europei, adoptat la Paris, la 2 septembrie 1949 
 
                                            (PL – x177/2016) 

La Senat 
din 8 iunie 2016   

22. Lege privind ordinul european de protecţie, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 

   
(PL – x71/2016) 

La promulgare  
din 23 iunie 2016   

23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.303 din 28 iunie 2004, republicată 
 
       (Pl – x122/2016) 

 La Senat 
din 15 iunie 2016   

24. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe 
  
                                              (PL – x292/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 27 iunie 2016  
25. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr.36/1995 

   
(PL – x293/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 27 iunie 2016 

26. Propunerea legislativă privind înfiinţarea 
instituţiei Avocatul Copilului 
 
      (Pl – x139/2016) 

La Senat 
din 28 iunie 2016 
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27. Propunerea legislativă privind modificarea alin. 
(4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată 
 
     (Pl – x 180/2016) 

La Senat 
din 28 iunie 2016 

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

 

1.  Propunerea legislativă privind unele măsuri de 
descentralizare în domeniul învăţământului 
preuniversitar  

 (Pl – x760/2015) 

La Senat 
din 17 februarie 2016 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 
11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea 
şi educarea publicului inclusiv sub aspect 
ştiinţific şi tehnologic  
      (Pl – x806/2015) 

La Senat 
din 17 februarie 2016 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 
277 din  Legea educaţiei naţionale nr.1/2011   
 
      (Pl – x820/2015) 

La Senat 
din 24 februarie 2016 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 
277 din  Legea educaţiei naţionale nr.1/2011   
 
    (Pl – x821/2015) 

La Senat 
din 24 februarie 2016 

5. Propunerea legislativă pentru completarea 
articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind 
practica elevilor şi studenţilor  
    (Pl – x774/2015) 

La Senat 
din 17 februarie 2016 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
 Se comunica respingerea 
        (Pl – x862/2015) 

La Senat 
din 2 martie 2016 

7. Lege pentru aderarea României la Convenţia 
pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene 
pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 
iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la 
Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru 
înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru 
Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 
1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi 
imunităţile Organizaţiei Europene pentru 
Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 
martie 2004 
 
          (Pl – x3/2016) 

Legea nr.96/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 383 din 19 mai 2016 
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8.  Propunerea legislativă pentru modificarea 
articolului 3 din Legea nr.504/2002, Legea 
audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
 Se comunica respingerea  
 
                                                    (Pl – x878/2015) 

  La Senat 
din 2 martie 2016          

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 
din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune 
 
 Se comunica respingerea 

 
    

(Pl – x884/2015) 

  La Senat 
din 2 martie 2016          

  

10. Propunerea legislativă pentru modificarea 
alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011(actualizată)  
 
 Se comunica respingerea 
        (Pl – x2/2016) 

    La Senat 
din 9 martie 2016          

 
         

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România  
 

(PL – x824/2015) 

Legea nr.74/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 334 din 29 aprilie 2016   

12. Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite 
personalului didactic din învăţământul de stat 
pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011  
 
   (PL – x320/2015) 

Legea nr.85/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 345 din 5 mai 2016      

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
                                                    (PL – x66/2016) 

În reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la CD 

din 
 6 iunie 2016  

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
 
 Se comunică respingerea 

   
(Pl – x43/2016) 

 

    La Senat 
din 13 aprilie 2016         
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
1/2011 a educaţiei naţionale  
 
Se comunică respingerea 
    (Pl – x45/2016) 

    La Senat 
din 13 aprilie 2016         

  

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune  
       (Pl – x38/2016) 

    La Senat 
din 5 mai 2016            

 

17. Lege privind achiziţiile sectoriale 
 
       (PL – x17/2016) 

Legea nr.99/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.391  din 23 mai 2016  

18. Lege privind achiziţiile publice 
 
       (PL – x18/2016) 

Legea nr.98/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.390 din 23 mai 2016 

19. Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 
 
     (PL – x765/2015) 

Legea nr.110/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.406 din 30 mai 2016 

20. Lege pentru completarea art. 51 din Legea  
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice   
 
     (PL – x764/2015) 

Legea nr.109/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.406 din 30 mai 2016 

21. Propunere legislativă pentru completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL – x44/2016) 

    La Senat 
din 10 mai 2016           

 
22 Propunere legislativă privind învestirea 

personalului didactic de predare, de conducere, 
de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu  
 
                                                     (PL – x46/2016) 

    La Senat 
din 10 mai 2016           

 

23. Propunerea legislativă privind unele măsuri de 
descentralizare în domeniul învăţământului 
preuniversitar  
                                              (PL – x38/2016)     

    La Senat 
din 5 mai 2016            

 

24. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a 
beneficia de acte de studii recunoscute la 
finalizarea unor studii neautorizate şi 
sancţionarea instituţiilor de învăţământ care 
şcolarizează fără autorizare  
 

(PL – x 840/2015) 

    La Promulgare 
din 22 iunie 2016          
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25. Lege pentru  modificarea art. 2, lit. a)  din Legea 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public 
 
   (PL – x 805/2015) 

    La Promulgare 
din 22 iunie 2016          

 

26. Propunere legislativă  pentru modificarea art. 
352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011   
 
   (PL – x 127/2016) 

    La Senat 
din 8 iunie 2016           

 

27. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Statului Qatar privind transporturile aeriene, 
semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993  
 
   (PL – x 450/2015) 

  În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui 

României, 
din 8 iunie 2016 

28. Propunere legislativă pentru completarea art.27 
din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
       (Pl – x 79/2016) 

    La Senat 
din 15 iunie 2016          

 

29. Propunere legislativă privind abrogarea 
articolului nr.291 din Legea audiovizualului 
nr.504/2002 
 
       (Pl – x 81/2016) 

La Senat 
din 15 iunie 2016          

30. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  
 
 Se comunică respingerea 
 
                                                   (Pl – x183/2016) 
 

La Senat 
din 22 iunie 2016          

31. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune 
actualizată la 02.10.2015 privind educaţia 
naţională  
 
Se comunică respingerea 

   
(Pl – x182/2016) 

 
 

La Senat 
din 22 iunie 2016           
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32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, 
privind publicitatea precum şi a Legii nr. 
504/2002 a audiovizualului 
 

(Pl–x178/2016) 

La Senat 
din 28 iunie 2016           

33.  Propunerea legislativă privind unele măsuri de 
descentralizare în domeniul învăţământului 
preuniversitar  
 

 (Pl – x760/2015) 

La Senat 
din 17 februarie 2016 

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

femei şi bărbaţi: 

 

1. Lege pentru declararea zilei de 8 martie – Ziua 
femeii şi 19 noiembrie – Ziua bărbatului  
 
     (Pl – x817/2015) 

Legea nr.22/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.169 din 7 martie 2016 

 E. Domeniul industrii, servicii, transporturi şi 
infrastructură: 

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

 
                                                  (PL – x 368/2015) 

Legea nr.20/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.171 din 7 martie 2016 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
feroviar 
 
    (PL – x 641/2015) 

Legea nr.42/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.230 din 29 martie 2016 

3. 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 – x 780/2015) 

Sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de Preşedintele 
României 

din 31 martie 2016 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor  

   
(PL – x 691/2015) 

Legea nr.51/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.257 din 6 aprilie 2016 
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5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea 
schimbului transfrontalier de informaţii 
referitoare la încălcările normelor de circulaţie 
care afectează siguranţa rutieră şi pentru 
facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor 
încălcări 
 
                                                  (PL – x 643/2015) 

Legea nr.55/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.282 din 14 aprilie 2016 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România 
 

(PL – x 841/2015) 

Legea nr.71/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.334 din 29 aprilie 2016 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2015 privind prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat 
şi a aparatelor consumatoare de combustibil  
  

                      (PL – x 70/2015)  

Legea nr.80/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.348 din 6 mai 2016 

8. Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere 
 
                                                       (Plx 192/2014) 

Legea nr.94/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.369 din 13 mai 2016 

9. Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 

                                              (PL – x 282/2014)  

Legea nr.93/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.369 din 13 mai 2016 

10.  Lege privind remediile şi căile de atac în materie 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor 
 
       (PL – x 19/2016) 

Legea nr.101/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.393 din 23 mai 2016 

11. Lege privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii 
 
                                                   (PL – x 20/2016) 
 
 

Legea nr.100/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.392 din 23 mai 2016 
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12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor 
măsuri de gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul transporturilor                
                                            (PL – x 84/2016) 

În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui 

României, 
din 1 iunie 2016 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea 
valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului 
de transport în baza cărora se efectuează 
serviciile regulate de transport de persoane între 
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov 
  
                                                    (PL – x 56/2016) 

Legea nr.107/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.409 din 31 mai 2016 

14. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea 
art.8 lit.b1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii  
 
Reexaminare, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                 (PL – x 185/2013) 

Legea nr.119/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.478 din 28 iunie 2016 

15. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Statului Qatar privind transporturile aeriene, 
semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993  
 
     (PL – x 204/2016) 

    La Senat 
din 8 iunie 2016           

 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii  
 
    (PL – x 131/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 27 iunie 2016   
17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor 
măsuri de gestionare a instrumentelor structurale 
din domeniul transporturilor 
(Reexaminată, la cererea Preşedintelui României) 
 
      (PL – x 84/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2016   

18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012 
 
                                                  (PL – x 226/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2016 
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19. Lege pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică  
 

 (PL– x184/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2016 
20.  Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere 

offshore  
 
         (PL– x207/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2016 
21. Propunerea legislativă privind modificarea alin. 

(4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată 
 
                                                     (Pl– x176/2016) 

    La Senat 
din 28 iunie 2016          

 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

 

1.  Lege pentru completarea alin.(1) al art.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de 
interes local 
 

   
(PL – x772/2015) 

 În reexaminare la cererea 
Preşedintelui României , la 

CD, 
din 29 martie 2016 

2.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale 
 
    (PL – x275/2013) 

Legea nr.35/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.219 din 24 martie 2016  

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative  
 
    (PL – x819/2015) 

La Promulgare 
din 17 iunie 2016 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor 
 
      (PL – x865/2015) 

Legea nr.33/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.209 din 22 martie 2016 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) 
al art.51 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale 
 
        (Pl – x809/2015) 

Respinsa definitiv  
8 iunie 2016 
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6. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici 
    (PL – x395/2013) 

Legea nr.36/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.220 din 24 martie 2016 

7. Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
     (PL – x629/2013) 

Legea nr.53/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.245 din 1 aprilie 2016 

8.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare  
 
     (PL – x681/2015) 

Legea nr.49/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.243 din 1 aprilie 2016 

9. Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe  
  

                                         (PL – x39/2016)  

Legea nr.65/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.286 din 15 aprilie 2016  

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial, 
partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare  
 
Se comunică respingerea 
 
     (Pl – x885/2015) 

La Senat 
din 16 martie 2016 

11.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001, pentru 
modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 
393/2004 şi Legii nr.554/2004, precum şi pentru 
completarea Legii nr. 340/2004 în vederea 
stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind 
validarea şi invalidarea mandatelor de consilieri, 
precum şi privind transmiterea unui punct de 
vedere în considerarea legalităţii actului 
administrativ 
 
Se comunică respingerea 
        (Pl – x12/2016) 

La Senat 
din 16 martie 2016  

12. Propunerea legislativă privind schimbarea 
reşedinţei comunei Traian Vuia    
 
    (Pl – x882/2015) 
 
 
 

La Senat 
din 22 martie 2016   
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13. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate și de 
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar 
şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private 
cu program normal de 4 ore 
      (Pl – x641/2013) 

Legea nr.68/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.323 din 27 aprilie 2016   

14. Lege pentru completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.22 din 20.02.2016, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.160 
din 02.03.2016  
 
Se comunică neîntrunirea numărului necesar de 
voturi pentru adoptare 
                                                    (PL– x542/2015) 

La promulgare 
din 28 iunie 2016   

 

15. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii 
nr.134/2004 privind declararea ca oraş a 
comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a 
IV-a Reţeaua de localităţi  
         (Pl– x25/2016) 

 La Senat 
din 20 aprilie 2016   

16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 

   
(PL– x48/2016) 

La Senat 
din 10 mai 2016    

17. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali  
 
                                                     (Pl– x492/2015) 

 La promulgare 
din 14 iunie 2016   

 

18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor 
                                                (Pl– x55/2016)     

La Senat 
din 17 mai 2016    

19. Lege privind instituirea zilei de 23 iunie, Ziua 
funcţionarului public 
 
                                                    (PL– x107/2016) 

La promulgare 
din 22 iunie 2016   

20. Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 
privind stema ţării şi sigiliul statului  

   
(PL– x30/2016) 

La promulgare 
din 22 iunie 2016   



 25 
 

21. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
 
    (PL– x844/2015) 

La promulgare 
din 22 iunie 2016   

22. Propunere legislativă privind completarea unor 
prevederi ale Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi a unor prevederi ale 
Legii nr.34/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului 
 
    (Pl– x364/2015) 

În Reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.747 din 4 noiembrie 2015, 

la Senat 
 din 8 iunie 2016 

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor 
 
     (PL– x59/2016) 

La promulgare 
din 27 iunie 2016 

24. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 
la Legea nr.2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României  
 
         (Pl–x78/2016)
  

La Senat 
din 15 iunie 2016    

25. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici 
   (PL– x556/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 27 iunie 2016 
26. Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a 
calităţii               arhitectural-ambientale a 
clădirilor      
 
   (PL– x709/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2016 

27. Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a Legii nr. 393 
din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor 
locali cu modificările şi completările ulterioare 
 
      (Pl–x140/2016) 

La Senat 
din 28 iunie 2016 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 

Legea nr.38/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

   Nr.220 din 24 martie 2016 
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privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea 
unor măsuri bugetare 
 
                                                  (PL – x 655/2015) 

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

   
(PL – x 194/2015) 

Legea nr.52/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.253 din 5 aprilie 2016 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale 
 
     (PL – x 685/2015) 

Legea nr.60/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.286 din 15 aprilie 2016 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 
din Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare  
 
       (PL – x 661/2015) 

Legea nr.61/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.286 din 15 aprilie 2016 

5. Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaţilor 
 
     (PL – x 782/2015) 

Legea nr.72/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
    Nr.342 din 5 mai 2016 

6. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor  
 
                                                  (PL – x 569/2015) 

Legea nr.66/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.304 din 20 aprilie 2016 

7. Lege pentru completarea Legii nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor 
de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică 
 
                                                  (PL – x 813/2015) 

Legea nr.83/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
    Nr.341 din 4 mai 2016   

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) 
lit.e) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, 
precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale  
                                                  (PL – x 728/2015) 

Legea nr.82/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
    Nr.341 din 4 mai 2016    
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9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2015 pentru completarea 
art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
     (PL – x 83/2016) 

Legea nr.108/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

    Nr.406  din 30 mai 2016  

10. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
dialogului social nr.62/2011 
 
      (PL – x 35/2016) 

În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui 

României, 
din 6 iunie 2016  

11. Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 
                                                    (PL – x 75/2016) 

La promulgare 
 din 22 iunie 2016 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale de participare a României în calitate de 
membru afiliat la Asociaţia Internaţională a 
Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei 
nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte  
 
     (PL – x 94/2016) 

La promulgare 
 din 22 iunie 2016  

13. Lege pentru completarea Legii-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
    (PL – x 707/2015) 

La promulgare 
 din 22 iunie 2016 

14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 
 
    (PL – x 614/2015) 

La promulgare 
din 27 iunie 2013 

15. Lege privind aderarea României la Centrul 
european pentru interdependenţă şi solidaritate 
mondială creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată 
de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 
16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost 
confirmată prin Rezoluţia (93)51 adoptată de 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 
octombrie 1993  
 
     (PL – x 256/2016) 
 
 
 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2015 
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 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(41) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de 
servicii şi libertatea de a furniza servicii în 
România 
                                                    (PL – x 74/2016) 

Legea nr.92/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.369 din 13 mai 2016 

2. Lege privind regimul infrastructurii fizice a 
reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 
costului instalării reţelelor de comunicaţii 
electronice 
 

   
(PL – x 206/2016) 

 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 27 iunie 2016 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie:  

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2015 privind plata 
tratamentului în străinătate al persoanelor a 
căror stare de sănătate a fost afectată în urma 
tragicului eveniment din data de 30 octombrie 
2015 produs în clubul Colectiv din municipiul 
Bucureşti 

 
                                                 (PL – x 889/2015) 

Legea nr.32/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.208 din 21 martie 2016 

2. Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii 
în România  

   
(PL – x 767/2015) 

Legea nr.48/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.241 din 1 aprilie 2016 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 
                                                  (PL – x 881/2015) 

  În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui 

României, 
din 31 martie 2016   

4. Lege pentru modificarea art.12 din Legea 
drepturilor pacientului nr.46/2003  

   
(PL – x 745/2015) 

Legea nr.50/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.247 din 4 aprilie 2016 

5. Lege pentru 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 

Legea nr.54/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.253 din 5 aprilie 2016  
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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 – x 895/2015) 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
farmaciei nr.266/2008  
 
                                                  (PL – x 804/2015) 

  În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui 

României, 
din 31 martie 2016   

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art. III din Legea 
nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 

   
(PL – x 50/2016) 

Legea nr.67/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.304 din 20 aprilie 2016 

8. Proiect de Lege privind activitatea de prevenţie 
în sănătate  
        (Pl – x4/2016) 

La Senat 
din 6 aprilie 2016 

9. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi 
specifice personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar 
  
                                                   (Pl – x886/2015) 

La Senat 
din 6 aprilie 2016 

10. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Management în Sănătate  
 
Se comunica respingerea 

   
(Pl – x11/2016) 

La Senat 
din 6 aprilie 2016 

11. Lege pentru modificarea  art.391 alin.(8) din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 
                                                  (PL – x 620/2015) 

Legea nr.113/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 411 din 31 mai 2016 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin. 
(2) din Legea nr.263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin 
centrele de permanenţă 
 
       (Pl – x24/2016) 
 

La promulgare 
din 22 iunie 2016 
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13. Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind 
exercitarea profesiei de tehnician dentar, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 
 
   (PL – x 160/2016) 

La promulgare 
din 22 iunie 2016 

 
 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, precum şi pentru 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 – x 546/2015) 

 Legea nr.16/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 161 din 2 martie 2016 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.32/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi silvice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
aplicare a acesteia 

                                               (PL – x 660/2015) 

Legea nr.24/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 174 din 8 martie 2016 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.35/2015 privind reorganizarea activităţii de 
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, 
funcţionarea sistemului de clasificare a 
carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 
monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora  
 
                                                 (PL – x 662/2015) 

Legea nr.25/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 169 din 7 martie 2016 

4. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.154/2008 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 şi a Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006  

   
(PL – x 177/2009) 

Legea nr.34/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 219 din 24 martie 2016 
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5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru compensarea 
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic 
de secetă severă în perioada aprilie - septembrie 
2015  
                                                  (PL – x 822/2015) 

 Legea nr.44/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 225 din 25 martie 2016 

6. Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - 
Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii 
risipei alimentare 

   
(PL – x 802/2015) 

Legea nr.47/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 241 din 1 aprilie 2016 

7. Lege pentru aprobarea 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 – x 829/2015) 

Legea nr.56/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 285 din 14 aprilie 2016 

8. Lege privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase 
 
       (PL – x 761/2015) 

Legea nr.59/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 290 din 18 aprilie 2016 

9. Lege privind susţinerea financiară a grupurilor 
de producători sau cooperativelor agricole de 
producători viticoli care deţin şi exploatează 
plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru 
încurajarea valorificării producţiei de vin 
 

                    (PL – x 281/2010)  

Legea nr.63/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 295 din 19 aprilie 2016 

10. Lege pentru modificarea anexelor nr.3.30,8 şi 
8.11 la Legea nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 

          (PL – x 362/2013)  

Legea nr.64/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 292 din 18 aprilie 2016 

11. Lege privind achiziţiile publice verzi 
 
            
                                                  (PL – x 463/2015) 

Legea nr.69/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 323 din 27 aprilie 2016 
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12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
45/2009 privind organizarea și funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu - Şişeşti " şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare 
 
     (PL – x 742/2015) 

Legea nr.89/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 347 din 6 mai 2016  

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol 
 
     (PL – x 606/2015) 

Legea nr.87/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 345 din 5 mai 2016 

14. Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare 
obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt 
pentru consum şi a produselor lactate 
 
    (PL – x 672/2015) 

Legea nr.88/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 342 din 5 mai 2016 

15. Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice 
 
                                                  (PL – x 762/2015) 

Legea nr.95/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 369 din 13 mai 2016 

16. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura 
 
         (PL – x 6/2016) 

Legea nr.114/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 411 din 31 mai 2016 

17. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare 
 
     (PL – x 798/2015) 

La promulgare 
din 22 mai 2016 

18. Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea 
unor structuri aflate în subordinea/coordonarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
   (PL – x 746/2015) 

La promulgare 
din 27 mai 2016 

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 27 iunie 2016 
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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 – x 398/2013) 

20. Lege pentru modificarea şi completarea  
Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a 
acesteia 

   
(PL – x 142/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2016 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională: 

 

 

1. Lege privind regimul deţinerii şi utilizării 
armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme 
şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare 
                                               (PL – x 610/2015) 

Legea nr.23/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.174  din 8 martie 2016 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea 
şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 
 
Se comunică respingerea 

   
(Pl – x 773/2015) 

La Senat 
din 3 februarie 2016 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.51 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru 
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională 
                                                      (Pl – x 5/2016) 

Legea nr.41/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.220  din 24 martie 2016 

4. Lege pentru ratificarea Acordului privind 
cooperarea în domeniul apărării între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Algeriene 
Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 
decembrie 2015  
        (Pl – x 41/2016) 

Legea nr.97/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.382  din 19 mai 2016 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri 
pentru realizarea de investiţii la operatorii 
economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative  
 

                                                (PL – x 887/2015) 

Legea nr.79/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.348 din 6 mai 2016 
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6. Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 
pentru recunoaşterea meritelor personalului 
armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 
celui decedat  
 
                                                   (PL – x 23/2016) 

Legea nr.81/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.348 din 6 mai 2016 

7.  Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
Române 
 

   
(PL – x 72/2016) 

Legea nr.115 /2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.411  din 31 mai 2016 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române  
 
       (PL – x 47/2016) 

La Senat 
din 10 mai 2016  

9. Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale 
care îi revine României în calitate de stat parte 
la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la 
New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de 
România la New York la 3 iunie 2013, şi ratificat 
de România prin Legea nr.32/2014 
 
                                                  (PL – x 156/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 27 iunie 2015 

10. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 5 iunie 2015 şi la 
Chişinău, la 21 iulie 2015  
 

   
(PL – x 181/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2015 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului 
 
      (PL – x 101/2016) 

La promulgare  
din 23 iunie 2016    

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 
 
     (PL – x 102/2016) 
 

La promulgare  
din 23 iunie 2016     
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13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Italiene privind mormintele de război, semnat la 
Bucureşti la 9 iulie 2015 
 
   (PL – x 249/2016) 
 

La Senat 
din 15 iunie 2016   

 L. Domeniul politică externă: 
 

 

1. Lege privind instituirea Centrelor Comunitare 
Româneşti în străinătate  
 

(PL – x301/2015) 
 

Legea nr.86/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.347 din 6 mai 2016 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
suplimentar la Protocolul de la Paris între 
Guvernul României şi Comandamentul Suprem 
al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul 
Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la 
Bruxelles, la 2 decembrie 2015  
 

 (PL – x248/2016) 
 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2015 

 M. Domeniul economic: 
 

 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri 
pentru consolidarea poziţiei de acţionar al 
statului la operatorii economici la care Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie 
publică implicată 
     (PL – x739/2015) 

Legea nr.39/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 219 din 24 martie 2016 

2. Lege pentru ratificarea Acordului privind 
participarea Republicii Croaţia la Spaţiul 
Economic European, semnat de către Uniunea 
Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul 
Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 
2014, la Bruxelles şi de către România, la 12 
noiembrie 2014 la Bruxelles   
 
                                               (PL – x856/2015) 

Legea nr.84/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 359 din 11 mai 2016 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui 
ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii 
„Complexul Energetic Hunedoara”- S.A.  
 
                                               (PL – x639/2015) 

Legea nr.45/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 241 din 1 aprilie 2016 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară  
 
Se comunică respingerea 
      (PL – x21/2016) 

La Senat 
din 13 aprilie 2016 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice  
 
       (PL – x47/2012) 

Legea nr.111/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 415 din 1 iunie 2016 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind cooperarea economică între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 
2013 
 
                                               (PL – x138/2016) 

La Senat 
din 8 iunie 2016 

7. Lege pentru ratificarea Protocolului suplimentar, 
semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între 
Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar 
privind transporturile aeriene, semnat la 
Bucureşti la 26 iulie 1993  
 
   (PL – x141/2013) 

În Reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.494 din 21 noiembrie 
2013,  

la Senat 
 din 8 iunie 2016 

8. Lege privind impozitul specific unor activităţi 
 
    (PL – x26/2016) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 

din 28 iunie 2015 
 N. Domeniul privind elaborarea legilor electorale, de 

modificare a Legii Partidelor politice şi a Legii privind 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale: 

 

 

1. Lege pentru modificarea şi  completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor  politice şi a campaniilor electorale  
 

(PL – x53/2016) 

Legea nr.78/2016 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 330 din 28 aprilie 2016 
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IV. CENTRALIZATOR 
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 

DE CAMERA DEPUTAŢILOR  
în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 

  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 20 

B. Domeniul juridic 27 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 33 

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

1 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 21 

F. Domeniul administraţie  publică 27 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate 15 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei 2 

I. Domeniul sănătate şi familie 13 

J. Domeniul agricultură şi mediul înconjurător 20 

K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă   naţională 13 

L. Domeniul politică externă 2 

M. Domeniul economic 8 

N.  Domeniul privind elaborarea legilor electorale, de 
modificare a Legii Partidelor politice şi a Legii privind 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

1 

   

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate  
Total:

203 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse 
definitiv                                      Total:

162 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 
 
1. H.C.D. nr.1/01-02-2016  

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor  

2. H.C.D. nr.2/03-02-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

3. H.C.D. nr.3/17-02-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

4. H.C.D. nr.4/17-02-2016  
HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Mădălin-
Ştefan Voicu 

5. H.C.D. nr.5/17-02-2016  
HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului 
deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

6. H.C.D. nr.6/17-02-2016  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea reţinerii domnului deputat Nicolae Păun 

7. H.C.D. nr.7/23-02-2016  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun 

8. H.C.D. nr.8/02-03-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru regulament, 
prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

9. H.C.D. nr.9/02-03-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

10. H.C.D. nr.10/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

11. H.C.D. nr.11/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

12. H.C.D. nr.12/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi COM 
(2015) 550  

13. H.C.D. nr.13/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii -Analiza anuală a creşterii 
pentru 2016: Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei COM (2015) 690 
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14. H.C.D. nr.14/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament de instituire a 
Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 si de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 

15. H.C.D. nr.15/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind 
controlul achiziţionării si deţinerii de arme COM(2015)750 

16. H.C.D. nr.16/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea reţinerii domnului deputat Cristian Rizea  

17. H.C.D. nr.17/09-03-2016  
HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului 
deputat Cristian Rizea 

18. H.C.D. nr.18/14-03-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

19. H.C.D. nr.19/16-03-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

20. H.C.D. nr.20/16-03-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca 
Europeană de Investiţii - Starea uniunii energetice 2015 COM(2015) 572 

21. H.C.D. nr.21/16-03-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi gestionarea eficace a 
frontierelor externe ale Europei şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Paza europeană de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 si a Deciziei 2005/267/CE a 
Consiliului COM(2015) 673 şi COM(2015) 671 

22. H.C.D. nr.22/16-03-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

23. H.C.D. nr.23/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

24. H.C.D. nr.24/30-03-2016  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei 
Deputaţilor 

25. H.C.D. nr.25/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/Cfe privind vehiculele scoase din 
uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice fcOM (2015) 593  

26. H.C.D. nr.26/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/Cfe privind depozitarea deşeurilor 
COM (2015) 594  
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27. H.C.D. nr.27/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European si a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/Cfe privind ambalajele si deşeurile 
de ambalaje COM (2015) 596 

28. H.C.D. nr.28/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor închiderea 
buclei - un plan de acţiune al UE pentru eoonomia circulară COM (2D15) 614 

29. H.C.D. nr.29/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor 

30. H.C.D. nr.30/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Sebastian 
-Aurelian Ghiţă 

31. H.C.D. nr.31/30-03-2016  
HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului 
deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă  

32. H.C.D. nr.32/06-04-2016  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM (2015) 
595 

33. H.C.D. nr.33/06-04-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru 
modern; mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626 

34. H.C.D. nr.34/06-04-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii bancare" COM (2015) 587 

35. H.C.D. nr.35/06-04-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în 
scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 

36. H.C.D. nr.36/13-04-2016  
HOTĂRÂRE privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant 
pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor- Revizuirea politicii europene de 
vecinătate JOIN (2015) 50 

37. H.C.D. nr.37/13-04-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia 
de extindere a UE COM (2015)611 

38. H.C.D. nr.38/13-04-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor la propunerea de Directivă a 
Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul 
prestării de servicii COM(2016) 128 
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39. H.C.D. nr.39/13-04-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
COM(2016) 128 

40. H.C.D. nr.40/18-04-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor  

41. H.C.D. nr.41/26-04-2016  
HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor 

42. H.C.D. nr.42/10-05-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei 
europene privind migratia COM(2()16) 85 

43. H.C.D. nr.43/10-05-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre 
UE şi Turcia în domeniul migraţiei COM (2016) 166 

44. H.C.D. nr.44/10-05-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acţiune 
al UE împotriva traficului şi utilizării ilegale de arme de foc şi explozivi COM (2015) 624 

45. H.C.D. nr.45/10-05-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - Raportul de ţară al României pentru 2016, inclusiv un bilanţ aprofundat privind 
prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016)91 

46. H.C.D. nr.46/10-05-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu privind Planul de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării 
terorismului COM(2016)50  

47. H.C.D. nr.47/10-05-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 
2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM(2015)625 

48. H.C.D. nr.48/08-06-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

49. H.C.D. nr.49/08-06-2016  
HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională 

50. H.C.D. nr.50/13-06-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

51. H.C.D. nr.51/15-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor 
COM (2016) 
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52. H.C.D. nr.52/15-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM (2016) 

53. H.C.D. nr.53/15-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii 
aprovizionării cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM 
(2016) 

54. H.C.D. nr.54/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Pachetul antievaziune: Paşii următori spre realizarea impozitării efective 
şi spre creşterea transparenţei fiscale în UE COM (2016)23 

55. H.C.D. nr.55/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24 

56. H.C.D. nr.56/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de 
stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod 
direct funcţionarea pieţei interne COM (2016)26  

57. H.C.D. nr.57/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Lansarea 
unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale COM (2016) 127 

58. H.C.D. nr.58/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului 
privind încheierea de către Uniunea Europeană a Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violentei domestice COM (2016) 109 
şi la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 
Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei domestice COM (2016) 111 

59. H.C.D. nr.59/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru 
înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea c’e îi 
priveşte pe resorti sânţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre aie 
Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii 
si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/200& si a Regulamentului (UE)nr. 1.077/2011 
- COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - 
Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - 
COM (2016)205  

60. H.C.D. nr.60/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European si Consiliu - înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM 
(2016)120 
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61. H.C.D. nr.61/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de 
îmbunătăţire a căilor legale de migraţie COM (2016) 197 

62. H.C.D. nr.62/22-06-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

63. H.C.D. nr.63/28-06-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

64. H.C.D. nr.64/28-06-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unor locuri de deputat 

65. H.C.D. nr.65/28-06-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unor locuri de deputat 
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VI. HOTĂRÂRI ALE  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 
în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 

 1.   H.P. nr.1/15-02-2016  
HOTĂRÂRE privind participarea Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii 
lrak, la activităti de instruire a forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-
ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii 

  2.   H.P. nr.2/22-03-2016  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie  

  3.   H.P. nr.3/22-03-2016  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei 

  4.   H.P. nr.4/22-03-2016  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul 
României şi Parlamentul Republicii Moldova 

  5.   H.P. nr.5/22-03-2016  
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 
Televiziune 

  6.   H.P. nr.6/11-04-2016  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind 
constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei 

  7.   H.P. nr.7/11-04-2016  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei 

  8.   H.P. nr.8/11-04-2016  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2016 

  9.   H.P. nr.9/11-04-2016  
HOTĂRÂRE privind organizarea Zilei Naţionale a României  

  10.   H.P. nr.10/11-04-2016  
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curţii de Conturi şi pentru controlul execuţiei bugetelor 
anuale ale Curţii de Conturi  

  11.   H.P. nr.11/11-04-2016  
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor 
privind situaţia celor două entităţi energetice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara şi Societatea 
Complexul Energetic Oltenia 

  12.   H.P. nr.12/11-04-2016  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Cartei albe a apărării 

  13.   H.P. nr.13/10-05-2016  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 
Televiziune 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  
GUVERNULUI 

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 

 
În şedinţa din data de 10 februarie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 

ordinară a anului 2016, care  cuprinde 120 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 91 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 Camera decizională Proiecte 

Camera Deputaţilor - 
primă Cameră sesizată: 

 
12 
 

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

 
0 
0 
0 

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

4 
1 
1 
6 

Camera Deputaţilor - 
Cameră decizională: 

79 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

11 
29 

0 

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

0 
2 
10 
27 

Total  0  
 

40 
  

 
51 
 

Total general: 91 0 91 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
  

      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

 

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(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 Observații 

1 

PLx 
185/2016 

 
L 

179/2016 

Proiect de 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 

Înlesniriea condiţiilor de călătorie în 
străinătate a cetăţeanului român minor prin 
eliminarea supralegalizării sau apostilării unor 
documente eliberate de autorităţi străine, 
exprimarea unui singur acord al părinţilor 
pentru mai multe călătorii şi pe o perioadă de 3 
ani, fără menţionarea destinaţiilor, a scopului 
deplasării şi a rutei, exceptarea pentru minorii 
români care au domiciliul sau reşedinţa în 
statul de destinaţie, de la prezentarea 
declaraţiei părinţilor/tutorilor. 

S  - Adoptat pe 
11.04.2016 
CD - OZ Plen  
JUR 
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 22.06.2016 

(297/R/ 2016) 

2 

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. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + 
BUG S  

 

 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 24.03.2015 

(5/Rc/ 2015) 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

3 

 
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 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  

OZ Plen   

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 31.03.2016 

(9/Rc/ 2016) 

4 

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. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + BUG 
S  

 

 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 24.03.2015 

(6/Rc/ 2015) 

5 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2012.   
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  

OZ Plen   
BUG CD + BUG 
S  
 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 25.06.2014 

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 
2012 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012.   
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  

OZ Plen   
BUG CD + BUG 
S  
 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 25.06.2014 



 48  
 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

7 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului 
Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul 
de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la 
Bruxelles, la 26 mai 2014.  

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

Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea 
Deciziei Consiliului Uniunii Europene 
2014/335/UE, Euratom privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene. 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD + 
BUG S  
 

Raport de 
adoptare depus 
pe 09.12.2015 

(25/Rc/ 2015) 

8 

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. 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + BUG 
S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 25.10.2012  

9 

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. 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + BUG 
S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 25.10.2012 

10 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate și a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2011.   
 Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate și a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + BUG 
S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 23.10.2013 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

11 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

 
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011 și a contului general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011 și a contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 
2011. 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + BUG 
S 

 

Raport de 
adoptare depus 
pe 23.10.2013 

12 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
19.03.2013 

CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 

TDR: 
11.04.2013 

13 

PLx  
105/2013 

 
L 

440/2012 
 

Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice 
a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.03.2013 

CD - BUG 
MUN şi JUR 
 pt. raport 
comun 
 

 

 

 

TDR: 
18.04.2013 

14 

PLx 
452/2015 

 
L 

234/2015 
 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Proiectul de Lege are ca obiect de 
reglementare modificarea art.3 alin(1) lit.c din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule 
destinate a fi utilizate de către unităţile 
sistemului administraţiei penitenciare. 

S  - Adoptat pe 
08.06.2015 
CD -  BUG și 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
23.06.2015 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

15 

PLx 
630/2015 

 
L 

392/2015 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule. 
 - Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.37/2014, în vederea armonizării 
legislatţiei naţionale cu hotărârile Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, pentru evitarea 
declanşării unei posibile acţiuni în constatarea 
neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru  ce-i 
revin României în cadrul procesului de post-
aderare. 

S  - Adoptat pe 
28.09.2015 
CD -  BUG și 
TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
20.10.2015 

16 

PLx 
810/2015 

 
L 

367/2015 

 

Lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului 
financiar naţional.  

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

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

Proiectul de Lege are ca obiect de 
reglementare  înfiinţarea Comitetului Naţional 
pentru Supravegherea Macroprudenţială, 
structură inter-instituţională, fără personalitate 
juridică, între Banca Naţională a României, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi 
Guvern, cu rol în a asigura coordonarea 
supravegherii  macroprudenţiale la nivel 
naţional şi menţinerea stabilităţii financiare. 

S  - Adoptată pe 
07.06.2016 
CD -  BUG 
pt. raport 

 

TDR: 
28.06.2016 

17 

PLx 
82/2016 

 
L 

665/2015 

 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Introducerea unor măsuri cu privire la 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, precum și a unor măsuri 
cu caracter fiscal și bugetar. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2016 
CD - BUG, 
MUN și APAR  
pt. raport comun 
 

 

TDR: 
07.04.2016 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

18 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind protecţia consumatorului. 

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

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca 
obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unui număr de cinci acte 
normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte 
şi complete a prevederilor Directivei 
1997/7/CE a Parlamentului European şi 
Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999 
privitor la anumite aspecte ale vânzării de 
bunuri de consum şi garanţii conexe. 

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 

 

 
TDR: 
12.03.2009 

 

19 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase din România, 
republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia 
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul 
pieţei interne, în ceea ce priveşte efectuarea 
operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre 
preţioase. 

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

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

 

 

 
TDR: 
02.04.2013 

 

20 

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 funcțiuni de cazare situate 
în stațiuni turistice, a obligației de realizare a 
lucrărilor de reabilitare ambiental-
arhitecturală a construcțiilor, precum și de 
amenajare a terenului aferent acestor imobile. 

S - Adoptat pe 
07.04.2014 

CD - IND  
pt. raport 

 

 

 
TDR: 
30.04.2014 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

21 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată 
decuplarea formării preţurilor în cadrul pieţei 
concurenţiale de formare a preţurilor în cadrul 
pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  

28.04.2014 
CD - Retrimisă 
pe 11.02.2015 la 
IND pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
25.02.2015 

22 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

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

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

S  - Adoptat pe 
02.11.2015 

CD -  IND și  
JUR   

pt.raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

23 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, cu modificările 
ulterioare, în scopul îmbunătățirii cadrului 
normativ în materie002E 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 

CD -  AGRI și 
JUR 

 pt. raport comun

 
TDR: 
17.04.2014 

24 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol. 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul 
agricol, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 98/2009, cu modificările 
ulterioare, în vederea realizării unei evidențe 
unitare cu privire la categoriile de folosință a 
terenurilor, a mijloacelor de producție 
agricolă, precum și a efectivelor de animale. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 

CD - Retrimis  pe 
09.03.2016  

AGRI și ADMIN

pt. raport 
suplimentar 

 
TDR: 
16.03.2016 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

25 

 
PLx 

211/2015 
 

L 
628/2014 
 

 

Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
vederea creării cadrului normativ necesar 
pentru desfășurarea competițiilor sportive 
avizate de federațiile naționale de resort. 
 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 

CD - AGRI și 
MED 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
26.03.2015 

 

26 

 
PLx 

717/2015 
 

L 
405/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Înființarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea 
atribuțiilor, activității, a posturilor și a 
personalului de la Comisariatele de Regim 
Silvic și Cinegetic, care se desființează în 
scopul îmbunătățirii activității de monitorizare, 
implementare și control în domeniul 
silviculturii. 

S - Adoptat pe 
20.10.2015 

CD - Retrimis pe 
29.03.2016 

AGRI și MUN 
pt. raport 
suplimentar  

TDR: 
07.04.2016 

 

27 

 
PLx 

832/2015 
 

L 
570/2015 

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 39,din Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
vederea creării cadrului normativ necesar 
pentru desfășurarea competițiilor sportive 
avizate de federațiile naționale de resort. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 

CD - AGRI și 
MED 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
26.03.2015 

28 

PLx 
318/2014 

 
L 

313/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
constructii.  

- Caracter: ordinar 

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

Modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea  executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 

CD -  ADMIN 
și JUR 
pt. raport comun 

 

TDR: 
04.09.2014 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

29 

PLx 
144/2016 

 
L 

13/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect.  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, urmărindu-se 
completarea transpunerii parțiale în legislația 
internă privind profesia de arhitect a Directivei 
2005/36/CE, modificată prin Directiva 
2013/55/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 noiembrie 2013 de 
modificare a Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind 
cooperarea administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare al pieței interne 
(“Regulamentul IMI”). 

S  - Adoptată pe 
04.04.2016 

CD - ADMIN  

pt. raport 

 

 

 

TDR: 
28.04.2016 

30 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

 

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

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

- Cameră decizională: CD 

 

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice, ca 
urmare a necesităţii adaptării şi actualizării 
legislaţiei naţionale cu noile reglementări 
europene în acest domeniu, evitând astfel, 
eventualele sancţiuni generate de 
nerespectarea legislaţiei europene, prin 
depăşirea termenului de transpunere a 
Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 4 iulie 2012, 
privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE), respectiv 14 februarie 
2014, precum şi prin încălcarea, de către 
autorităţile române, a angajamentului de a 
transpune respectivul act europen până la 
sfârşitul lunii august 2014 
 
 

S - Adoptat pe 
03.06.2015 

CD -  MED 
pt. raport 

 

TDR: 
18.06.2015 
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Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

31 

PLx 
825/2015 

 
L 

169/2015 

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 și 
JUR 
pt. raport comun 

 

TDR: 
10.12.2015 

32 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 

CD  -  MUN  

pt. raport  

 

 

 

TDR: 
05.03.2015 

33 

 
 
 
 

PLx 
627/2015 
 

L 
397/2015 

 
 
 
 

 

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

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

- Cameră decizională: CD    

 

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

S - Adoptat pe 
28.09.2015 

CD -  SĂN  și 
INV 

pt. raport comun 

TDR: 
15.10.2015 
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Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

34 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

 

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

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD    

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD -  INV 

pt. raport  

TDR: 
17.12.2015 

35 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

 

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

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

- Cameră decizională: CD 

Revizuirea legislaţiei în materia taxelor 
judiciare de timbru, care trebuie să reflecte 
noua structură şi dinamică a procesului civil, 
noile garanţii procedurale acordate părţilor 
pentru asigurarea unui proces echitabil, 
precum şi acoperirea costurilor suplimentare 
pentru dezvoltarea infrastructurii, pregatirea 
personalului din sistemul justiţiei  etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

CD - JUR 
 pt. raport  

 

 

TDR: 
05.11.2013 

36 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu 
completările ulterioare, în scopul transpunerii 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi 
conţinutul schimbului de informaţii extrase din 
cazierele judiciare între statele membre. 

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

CD - JUR 
 pt. raport  

 

 

TDR: 
17.03.2014 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

37 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică.  

- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 
privind proprietate publică și regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul stabilirii unui nou termen 
până la care trebuie întocmit inventarul 
bunurilor din domeniul public, și anume data 
de 31 decembrie 2015. 

S - Respinsă pe 
03.06.2014 

CD - JUR 
 pt. raport  

 

 

TDR: 
04.09.2014 

38 

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.  

- Caracter: organic 
- 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 - Adoptat pe 
01.09.2014 

CD - JUR 
 pt. raport  

 

 

TDR: 
11.09.2014 

39 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea 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 şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , 
precum şi a Directivei 2012/13/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 
mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul 
procedurilor penale. 

S - Adoptat pe 
11.05.2015 

CD - JUR 
 pt. raport  

 

 

 

 

TDR: 
03.06.2015 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

40 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând republicarea 
actelor normative.   
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 

 

TDR:  

17.03.2015 

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

Nr. 
Crt 

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

1 

PLx 
9/2013 

 
L 

55/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea 
unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/201, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și luarea unor măsuri pentru 
punerea în executare a titlurilor executorii devenite 
exigibile în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 
decmbrie 2013 privind acordarea unor drepturi 
salariale personalului din sectorul bugetar. 

CD -  Adoptat pe 
05.03.2013 

S - Înv 

pt. raport 

 

 

TDR: 
21.05.2013 
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Nr. 
Crt 

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

2 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 

 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei.   
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 
modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările 
și completările ulterioare. 

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 

S - Înv 

pt. raport 

 

 

TDR: 
24.03.2015 

3 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Proiect de Lege privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică. 

- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 
scopul prevenirii conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziție 
publică. 

CD - Adoptat pe 
09.12.2015 

S  - Retrimis pe 
29.02.2016  
la EC,  JUR și BUG 
pt. raport suplimentar 
 

TDR: 

4 

PLx 
156/2016 

 
L 

266/2016 

 
Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei care îi 
revine României în calitate de stat parte la 
Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la 
New York, la 2 aprilie 2013, semnat de 
România la New York, la 3 iunie 2013, şi 
ratificat de România prin Legea nr.32/2014.   
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine 
României în calitate de stat parte la Tratatul 
privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 
2 aprilie 2013, semnat de România la New York, la 
3 iunie 2013, şi ratificat de România prin Legea 
nr.32/2014. Fondurile necesare pentru plata 
contribuţiei vor fi asigurate din sumele alocate cu 
această destinaţie de la bugetul de stat, în bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016 
S  - Adoptată pe 
21.06.2016 
 

La SG din data 
de 27.06.2016 

5 

PLx 
142/2014 

 
L 

20/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2013 privind măsurile 
necesare pentru funcţionarea comisiilor de 

Instituirea unei proceduri speciale, cu caracter 
urgent şi derogatoriu de la dreptul comun, 
aplicabilă persoanelor aflate în executarea unor 
pedepse privative de libertate şi faţă de care s-ar 
putea impune, ca urmare a aplicării legii penale 

S - Adoptată pe 
25.03.2014 

CD - Adoptată pe 
08.06.2016 

La promulgare 
din data de 
17.06.2016 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
evaluare din penitenciare, din centrele de 
reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare 
preventive, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea bunei functionari a 
instanţelor pe durata desfăşurării activităţii 
acestor comisii.  

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

mai favorabile, fie modificarea pedepselor stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie punerea în 
libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noii 
legi. 

  

6 

PLx  
138/2016 

 
 

L 
348/2016 

 
 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind cooperarea economică între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 
2013.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acordul conţine prevederi compatibile cu legislaţia 
europeană şi introduce o clauză potrivit căreia 
prevederile acestuia nu afectează obligaţiile 
României ce decurg din statutul de membru al 
Uniunii Europene. În baza Acordului, cele două 
părţi vor depune toate eforturile pentru dezvoltarea 
şi consolidarea cooperării economice, în special în 
domeniile resurselor naturale, agriculturii, 
silviculturii şi gospodăririi apelor, industriei 
miniere, metalurgiei, industriei chimice, industriei 
farmaceutice, întreprinderilor mici şi mijlocii 

CD - Adoptată pe 
08.06.2016 

S - Ec 

pt. raport 

 

 
 

TDR: 
27.06.2016 

7 

PLx 
746/2015 

 
L 

438/2015 

Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă. 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimie şi consultanţă agricolă, 
instituţie publică, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, prin preluarea 
activităţii Direcţiilor pentru agricultură judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru studii 
pedologice şi agrochimie, patrimoniului şi 
personalului Caselor Agronomului, care se 
defiinţează. 

S  - Respins pe 
21.10.2015 

CD -  Adoptată pe 
15.06.2016 

 

La promulgare 
din data de 
27.06.2016 
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8 

PLx 
59/2016 

 
L 

14/2016 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 
privind performanţa energetică a clădirilor, 
republicată. 

S  - Adoptată pe 
02.03.2016 
CD - Adoptată pe 
15.06.2016 
 

La promulgare 
din data de 
27.06.2016 

9 

PLx 
102/2016 

 
L 

150/2016 

 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea respectării 
Deciziei Curții Constituționale nr. 637 din 13 
octombrie 2015, prin care au fost declarate 
neconstituționale prevederile art. 26 alin. (3). 

S  - Adoptată pe 
21.03.2016 

CD - Adoptată pe 
15.06.2016 

 

La promulgare 
din data de 
23.06.2016 

10 

PLx 
292/2016 

 
L 

344/2016 

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

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în 
perioada de la încheierea primei sesiuni ordinare a 
anului 2016 până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară. 

S  - Respinsă  pe 
21.06.2016 

CD - Adoptată pe 
22.06.2016 

 

 

11 

 
PLx 

563/2015 
 

L 
351/2015 

 

 
Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2014 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2014.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

Adoptată pe 
22.06.2016 

La SG din data 
de 27.06.2016 
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12 

PLx 
206/2016 

 
L 

180/2016 

 
Lege privind regimul infrastructurii fizice a 
reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 
costului instalării reţelelor de comunicaţii 
electronice.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unui cadru legal unitar care să 
contribuie la facilitarea dezvoltării reţelelor de 
comunicaţii electronice şi a elementelor de 
infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, 
prin luarea de măsuri care să accelereze 
exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi să 
remedieze ineficienţele care afectează procesul de 
extindere a reţelelor de comunicaţii electronice, în 
vederea asigurării unui cadru economic sustenabil. 

S  - Adoptată pe 
19.04.2016 
CD - Adoptată pe 
22.06.2016 

 

13 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei 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 regenerabile de energie 
servicii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

 

 

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, urmărindu-se, printre altele, stabilirea 
unor măsuri de limitare a modalităţii de 
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare  aflate în domeniul privat al statului numai 
la folosinţă gratuită, precum şi a unor măsuri 
destinate menţinerii în stare de funcţionare a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în 
domeniul privat al statului. 

S  - Adoptată pe 
22.10.2013 
CD  - Adoptată pe 
22.06.2016 
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14 

PLx 
142/2016 

 
L 

51/2016 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
cooperaţiei agricole nr.566/2004, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a 
acesteia. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal pentru a permite 
întreprinderilor individuale și întreprinderilor 
familiale, constituite în temeiul prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfășurarea activităților economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale, cu 
modificările și completările ulterioare, să devină 
membri cooperatori ai unei cooperative agricole, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare 
a acesteia. 

S  - Adoptată pe 
04.04.2016 
CD - Adoptată pe 
28.06.2016 

La SG din data 
de 28.06.2016 

15 

PLx 
184/2016 

 
L 

152/2016 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2014 privind eficienţa energetică.  

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

- Cameră decizională: CD 

Ttranspunerea completa a Directivei 2012/27/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 
2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE şi 2006/32/CE. Introduce prevederi 
necesare clarificării modului în care organismele 
publice sunt încurajate să achiziţioneze doar 
produse, servicii, lucrări sau clădiri cu preformanţe 
înalte de eficienţă energetică. 

S - Adoptată pe 
11.04.2016 

CD - Adoptată pe 
28.06.2016 
 

La SG din data 
de 28.06.2016 

16 

 
PLx 

202/2015 
 

L 
664/2014 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea 
creării cadrului normativ necesar pentru acordarea 
de despăgubiri fermierilor ale căror culturi 
agricole sunt distruse de fauna cinegetică. 

S  - Respins pe 
06.03.2015 

CD - Respins pe 
02.03.2015 

  

Respins 
definitiv 
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17 

PLx 
552/2015 

 
L 

267/2015 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Producerea, procurarea, deţinerea, 
comercializarea şi utilizarea capcanelor, arcurilor, 
precum şi deţinerea, comercializarea, utilizarea şi 
reproducerea păsărilor de pradă şi a câinilor de 
vânătoare să se facă cu respectarea 
reglementărilor administratorului fondului de 
vânătoare. 

S  - Respins  pe 
29.06.2015 
CD  - Respins pe 
02.03.2015 

Respins 
definitiv 

18 

PLx 
595/2015 

 
L 

617/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană și a Legii notarilor publici 
și a activității notariale nr. 36/1995.  

 Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea instanţelor române competente să 
emită certificatele care atestă caracterul 
executoriu al unei hotărâri în materie civilă şi 
comercială, atunci când aceasta urmează să fie 
executată în străinătate; stabilirea competenţei 
notarului public pentru eliberarea certificatului 
european de moştenitor; reglementărea 
procedurii de emitere, rectificare, modificare sau 
retragere a certificatului care însoţeşte o 
hotărâre cu privire la o măsură de protecţie; 
stabilirea instanţelor competente să se pronunţe 
cu privire la cererile de recunoaştere şi 
încuviinţare a executării (exequátur) a unei 
hotărâri străine pronunţate în materia 
succesiunilor; stabilirea competenţei instanţei 
jurisdicţionale referitoare la cererile de adaptare 
a măsurii sau ordinului dispus printr-o hotărâre 
străină în materie civilă şi comercială etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD -  Adoptat pe 
11.11.2015 

S -  Respins pe 
21.03.2016 

 

Respins de 
Camera 
decizională 
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19 

PLx 
795/2015 

 
L 

27/2016 

Lege pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 
2015.  

- Caracter: ordinar 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentul României a 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 
2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
26/2016 

20 

PLx 
855/2015 

 
L 

30/2016 
 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei dintre 
România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnat la Oslo 
la 27 aprilie 2015.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei între România şi Regatul 
Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit, semnat la Oslo, la 27 aprilie 2015.  
 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 

Legea nr. 
27/2016 

21 

PLx 
857/2015 

 
L 

29/2016 
 
 

 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Italiană pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit 
şi prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului 
adiţional la convenţie, semnate la Riga, la 25 
aprilie 2015.  

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

Ratificarea de către Parlamentului României  
Convenţiei între România şi Republica Italiană 
pentru evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi 
a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la 
Riga, la 25 aprilie 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
28/2016 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

22 

PLx 
859/2015 

 
L 

28/2016 

Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Bulgaria pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnată la 
Craiova, la 24 aprilie 2015.  

- Caracter: ordinar 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea de către Parlamentului României  
Convenţiei între România şi Republica Bulgaria 
pentru dublei impuneri și prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la 
Craiova, la 24 aprilie 2015. 

CD -  Adoptată pe 
22.12.2015 
S  - Adoptată pe 
23.02.2016 
 

Legea nr. 
29/2016 

23 

PLx 
652/2015 

 
L 

633/2015 

Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la 
Istanbul, la 11 mai 2011. 
 

CD -  Adoptată pe 
18.11.2015 
S  - Adoptată pe 
29.02.2016 

 

 

Legea nr. 
30/2016 

 

24 

PLx 
863/2015 

 
L 

561/2015 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  

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

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor masuri financiar fiscale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, intervenţiile 
legislative fiind argumentate  în Nota de fundamentare 
prin faptul că „fragmentarea finanţării pe ani prin 
eşalonarea creditelor bugetare  sau finanţarea 
insuficientă faţă de nevoia sau capacitatea de lucru 
efectivă în cazul unor investiţii în infrastructura tehnico-
edilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor 
de realizare a unor obiective de investiţii datorită 
operaţiilor tehnologice  suplimentare necesar a fi 
executate în cazul întreruperii unor procese tehnologice 
aflate în derulare datorită sistării finanţării prin 
limitarea creditelor bugetare din care se pot realiza 
efectiv transferuri”. 

S  - Adoptată pe 
03.12.2015 
CD - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
40/2016 
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25 

PLx 
641/2015 

 
L 

364/2015 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
feroviar.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare 
asigurării independenței organismului național de 
investigare față de autoritatea națională de 
siguranță, respectiv a Organismului de Investigare 
Feroviar Român. 

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
42/2016 

26 

PLx 
822/2015 

 
L 

560/2015 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru compensarea 
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic 
de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 
2015.  

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

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de 
secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, 
în scopul acordării de compensaţii producătorilor 
agricoli afectaţi grav de efectele acestei secete în 
perioada menţionată, având în vedere perioada 
scurtă de timp rămasă pentru desfăşurarea 
campaniei agricole de toamnă, cu încadrarea în 
perioada optimă de însămânţare şi necesitatea 
achiziţionării de produse pentru asigurarea 
respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de 
producţii agricole eficiente. 

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD  - Adoptată pe 
24.02.2016 

Legea nr. 
44/2016 

27 

PLx 
691/2015 

 
L 

364/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor.  

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

Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 
pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei consumatorilor, în sensul 
modificării Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
modificării şi completării Legii nr.363/2007 privind 
combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor 
în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind 
protecţia consumatorilor, cu modificările 
ulterioare.  

S  - Adoptată pe 
05.10.2015 
CD  - Adoptată pe 
02.03.2016 

Legea nr. 
51/2016 
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28 

PLx 
643/2015  

 
L 

506/2015 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.5/2014 privind unele măsuri pentru 
facilitarea schimbului transfrontalier de 
informaţii referitoare la încălcările normelor de 
circulaţie care afectează siguranţă rutieră şi 
pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate 
acestor încălcări.  

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

Modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 privind 
unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier  de informaţii referitoare la 
încălcările normelor de circulaţie care afectează 
siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării 
sancţiunilor aplicate acestor încălcări, având în 
vedere necesitatea transpunerii dispoziţiilor 
Directivei(UE) 2015/413 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de 
facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii 
privind încălcarea normelor de circulaţie care 
afectează siguranţa rutieră, transpusă în legislaţia 
naţională prin Legea nr.5/2014. 

S  - Adoptată pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
55/2016 

29 

PLx 
830/2015 

 
L 

515/2015 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum 
şi a altor acte normative.  

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

Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul 
revizuirii cadrului normativ în materie. 

S  - Adoptată pe 
18.11.2015 
CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
57/2016 

30 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri 
de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 
şi pentru implementarea altor acte normative.  

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

Luarea unor măsuri de implementare necesare 
aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru implementarea altor 
acte normative. 

S  - Adoptată pe 
25.03.2014 
CD - Adoptată pe 
16.03.2016 
  

Legea nr. 
58/2016 
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31 

PLx 
761/2015 

 
L 

543/2015 

 
Lege privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privitor la controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase. 

S  - Adoptată pe 
28.10.2015 

CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 

 

Legea nr. 
59/2016 

32 

PLx 
685/2015 

 
L 

379/2015 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 
priivind asigurarea  calităţii în domeniul serviciilor 
sociale în vederea asigurării unei mai bune 
coordonări a procedurilor aplicabile în cazul 
eliberării licenţei de funcţionare prin instituirea 
unor atribuţii specifice pentru fiecare dintre 
autorităţile  coordonatoare desemnate la nivel 
central pentru domeniile proprii de competenţă. 
 

S - Adoptată pe 
12.10.2015 

CD -  Adoptată pe 
16.03.2016 
 

Legea nr. 
60/2016 

33 

PLx 
661/2015 

 
L 

385/2015 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 
din Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare.  
 - Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

 „Iintroducerea printre beneficiarii stimulării 
financiare a personalului care gestionează fonduri 
europene şi personalul de specialitate din cadrul 
structurilor care îndeplinesc efectiv activităţi de 
gestionare a Fondului European pentru Pescuit  şi 
Afaceri Maritime şi Fondului de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane”. 

 
 
S  - Adoptată pe 
07.10.2015 

CD - Adoptată pe 
16.03.2016 

  

 

Legea nr. 
61/2016 



 70  
 

Nr. 
Crt 

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

34 

PLx 
824/2015 

 
L 

395/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România.  

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

Transpunerea Directivei 2013/55/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
noiembrie 2013 de modificarea a Directivei 
2005/36/CE priivind recunoaşterea calificărilor 
profesionale şi a Regulamentului(UE) nr.1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare a pieţei interne 
(„Regulamentul IMI”) referitoare la : criteriile de 
recunoaştere a calificărilor profesionale în baza 
sistemului general de recunoaştere, acordarea 
accesului parţial la exercitarea unei profesii,  

S - Adoptată pe 
18.11.2015 

CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 

Legea nr. 
74/2016 

35 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală.  

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

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările 
ulterioare, în sensul stabiliriiduratei pentru care 
pot fi dispuse controlul judiciar pe cauțiune. 

S  - Adoptată pe 
18.03.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 

Legea nr. 
75/2016 

36 

PLx 
718/2015 

 
L 

508/2015 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata 
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de 
Consiliul Superior al Magistraturii, de 
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional 
Anticorupţie, de organele de urmărire penală, 
de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor 
publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 
pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi 
traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de 
urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de 
birourile notarilor publici, de avocaţi şi de 
executori judecătoreşti.   

S  - Adoptată pe 
20.10.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

Legea nr. 
76/2016 
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Nr. 
Crt 

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

37 

PLx 
887/2015 

 
L 

584/2015 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri 
pentru realizarea de investiţii la operatorii 
economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

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

Stabilirea unor măsuri pentru realizarea de 
investiţii la operatorii economici din industria de 
apărare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S  - Adoptată pe 
14.12.2015 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
  

Legea nr. 
79/2016 

38 

PLx 
70/2016 

 
L 

19/2016 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2015 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat 
şi a aparatelor consumatoare de combustibil.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II 
din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi 
a aparatelor consumatoare de combustibil, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
93/2011, cu modificările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
08.03.2016 
CD - Adoptată pe 
06.04.2016 
 

Legea nr. 
80/2016 

39 

PLx 
728/2015 

 
L 

383/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) 
lit.e) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, 
precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale.  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului juridic necesar extinderii, pentru 
toţi operatorii economici cu scop lucrativ, a 
dreptului de a fi recunoscuţi ca furnizori de servicii 
sociale, cu execpţia anumitor servicii cum ar fi: 
servicii de prevenire a separării copilului de 
familie, centre de primire în regim de urgenţă a 
victimelor violenţei în familie, servicii sociale 
destinate agresorilor, centre  pentru servcii de 
informare şi sensibilizare a populaţiei, şi altele 
asemenea. 

S - Adoptată pe 
20.10.2015 

CD -  Adoptată pe 
06.04.2016 
 

Legea nr. 
82/2016 
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Nr. 
Crt 

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

40 

PLx 
644/2015 

 
L 

541/2015 
 

 
Lege pentru ratificarea Acordului privind 
asistenţa financiară rambursabilă între România 
şi Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 
octombrie 2015.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului de 
împrumut privind asistenţa financiară 
rambursabila între România şi Republica Moldova 
în valoare de maxim milioane de euro, semnat la 
Chişinău, la 7 octombrie 2015. 

CD - Adoptată  pe 
30.03.2016 
S  - Adoptată pe 
25.04.2016 

 

Legea nr. 
91/2016 

41 

PLx 
18/2016 

 
L 

628/2015 

 

Lege privind achiziţiile publice.  

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

Crearea cadrului legal privind achiziţiile publice 
din România, urmărind transpunerea parţială a 
Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 
2004/18/CE. 

S - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016   

Legea nr. 
98/2016 

42 

PLx 
17/2016 

 
L 

627/2015 

Lege privind achiziţiile sectoriale.  

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

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea achiziţiilor sectoriale în România, 
intervenţiile legislative fiind argumentate în 
Expunerea de motive prin asigurarea „transpunerii 
prevederilor obligatorii ale Directivei 2014/25/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din  26 
februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de 
entităţile care îşi  desfăşoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 
2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr.L94/243 din 28 martie 2014.” 
 
 
 

S - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016   

Legea nr. 
99/2016 



 73  
 

Nr. 
Crt 

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

43 

PLx 
20/2016 

 
L 

630/2015 

Lege privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii.  

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

- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de 
atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi 
contractelor de concesiune  de servicii de către 
autorităţile contractante şi entităţile contractante, 
urmărind transpunerea parţială a Directivei 
2014/23/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, pe coordonatele 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei 
naţionale cu noile reglementări europene în acest 
domeniu 

S - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
100/2016 

44 

PLx 
19/2016 

 
L 

629/2015 
 

Lege privind remediile şi căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concediune şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unui sistem de remedii şi căi de atac 
în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de achiziţie sectorială şi a 
contractelor de concesiune, precum şi organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestatţiilor, în vederea transpunerii 
prevederilor Directivei 89/665/CEE a Consiliului 
din 21 decembrie 1989, precum şi ale Directivei 
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 
privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative referitoare la aplicarea 
normelor comunitare cu privire la procedurile de 
achiziţii publice ale entităţilor care desfoşoară 
activităţi în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi telecomunicaţiilor. 

S - Adoptată pe 
09.02.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016   

Legea nr. 
101/2016 

45 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

 
Lege privind incubatoarele de afaceri.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Regimul juridic de înființare și funcționare a 
incubatoarele de afaceri, prin acordarea de 
facilități din partea autorităților publice pentru 
fondatorii acestora, în vederea creării de noi locuri 
de muncă, diversificării economiilor și realizării 
unui mediu antreprenorial în cadrul comunităților 
locale. 

S  - Adoptată pe 
05.02.2015 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016 

 

Legea nr. 
102/2016 
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Nr. 
Crt 

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

46 

PLx 
646/2015 

 
L 

365/2015 

 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea absorbției 
fondurilor externe nerambursabile.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbției fondurilor europene  nerambursabile. 

S  - Adoptată pe 
06.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016 

 

 

Legea nr. 
104/2016 

 

 

47 

PLx 
715/2015 

 
L 

536/2015 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020.  

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

Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca 
obiect de reglementare stabilirea cadrului general 
de gestionare financiară a Fondurilor Europene 
Structurale şi de Investiţii pentru perioada de 
programare 2014-2010. 

S  - Adoptată pe 
19.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
105/2016 

48 

PLx 
83/2016 

 
L 

20/2016 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2015 pentru completarea 
art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 
 
 

Completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, în vederea 
stabilirii , pentru angajatori, a unui termen limită 
de 3 ani necesar pentru normalizarea condițiilor de 
muncă. 

S  - Adoptată pe 
14.03.2016 

CD - Adoptată pe 
10.05.2016 

 

Legea nr. 
108/2016 
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Nr. 
Crt 

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

49 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea guvernanţei corporative a 
întreprinderilor publice, intervenţiile legislative 
vizând delimitarea sferei întreprinderilor publice, 
stabilirea atribuţiilor autorităţii tutelare a unei 
întreprinderi publice, a condiţiilor în care sunt 
selectaţi administratorii şi managerii societaţii, 
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată 
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, 
precum şi asigurarea transparenţei deciziei de 
administrare faţă de acţionari şi public. 

S  - Adoptată pe 
02.04.2012 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016 
  

Legea nr. 
111/2016 

50 

PLx 
740/2015 

 
L 

520/2015 
 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri bugetare.  

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

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative din mai multe domenii de activitate. 

S  - Adoptată pe 
26.10.2015 
CD -  Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
112/2016 

51 

PLx 
665/2015 

 
L 

398/2015 
 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală.  

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

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
termenelor pentru care poate fi dispusă măsura 
arestului la domiciliu pe durata procedurii în 
camera preliminară sau judecării în primă instanţă, 
precum şi durata maximă a acestei măsuri. 

S  - Adoptată pe 
13.10.2015 
CD - Adoptată pe 
10.05.2016  

Legea nr. 
116/2016 
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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 și 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 și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
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 



 77 
 

 
CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 

 
În prima sesiune parlamentară a anului 2016 au fost înregistrate 53 propuneri legislative 

pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare 
publică. Pentru 15 dintre acestea au fost formulate 182 propuneri şi sugestii, din care au fost 
validate 116. Motivul pentru care 66 propuneri şi sugestii nu au fost validate este că nu au conţinut 
modificări sau completări la iniţiativa legislativă, ci aprecieri generale cu privire la oportunitatea 
iniţiativei legislative la care se refereau. 
 

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în prima  sesiune ordinară a anului 2016 
  

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. 
propuneri/ 

sugestii 
primite 

Număr de 
propuneri 

primite/validate

 
 
 
1 

Propunere legislativă privind completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 861 

07.12.2015 
2 1 

 
 
2 

Propunere legislativă pentru modificarea 
articolului 3 din Legea nr.504/2002, Legea 
audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Pl-x 878 

14.12.2015 
45 12 

 
3 

Propunere legislativă privind acordarea unor 
drepturi specific personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar 

Pl-x 886 

21.12.2015 
29 21 

4 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 
din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune 

Pl-x 884 

21.12.2015 
5 5 

5 Propunere legislativă privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii 
de Urgenţă din România – INPSUR 

Pl-x 1 

01.02.2016 
1 0 

6 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) 
al art.18 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011(actualizată) 

Pl-x 2 

01.02.2016 
2 2 
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7 Propunere legislativă privind activitatea de 
prevenţie în sănătate 

Pl-x 4 

01.02.2016 
19 19 

8 Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară 

Pl-x 21 

15.02.2016 
1 0 

9 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune 

 

Pl-x 38 

22.02.2016 
8 8 

10 Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 
privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române 

 

Pl-x 47 

29.02.2016 
7 7 

11 Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată 

 

Pl-x 122 

04.04.2016 
1 1 

12 Propunere legislativă pentru modificarea 
art.352 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

Pl-x 127 

06.04.2016 
1 0 

13 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.148 din 26 iulie 2000, 
privind publicitatea, precum şi a Legii 
nr.504/2002 a audiovizualului 

 

Pl-x 178 

18.04.2016 
1 1 

14 Propunere legislativă privind Statutul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor 

 

Pl-x 176 

18.04.2016 
59 38 

15 Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.7/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

 

Pl-x 302 

28.06.2016 
1 1 

TOTAL 182 116 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  
în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 

În sesiunea parlamentară ordinară februarie – iunie 2016, la Camera Deputaţilor au 
funcţionat 21 comisii permanente, 6 comisii permanente comune cu Senatul, 3 comisii 
speciale comune cu Senatul şi 1 comisie specială de anchetă comună cu Senatul.  

În prima sesiune parlamentară a anului 2016, comisiile permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi comisiile comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 897 
şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 594 rapoarte şi 543 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 
parlamentare, au fost depuse 2100 amendamente, din care 1858 admise şi 242 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 2016. 

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 
2016. 

Activitatea de control parlamentar se exercită la nivelul comisiilor prin diverse modalităţi: 
audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de activitate şi strategii 
ale ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar, anchete 
parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori 
etc. 

Au fost depuse pentru analiză şi dezbatere rapoarte de activitate pentru anul 2014 de la: 
Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 
Avocatul Poporului, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Naţională a României (BNR), precum şi pentru 
anul 2015 de la Agenţia Naţională Anti-Doping. 

Au avut loc audieri ale candidaţilor propuşi pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului şi 
ale candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte - director general la Societatea Română de 
Televiziune şi la Societatea Română de Radiodifuziune, a reprezentanţilor Ordinului 
Arhitecţilor din România şi a altor reprezentanţi ai instituţiilor de resort. 

Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare februarie – ianuarie 
2016, 2751 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 juridică, de disciplină şi imunităţi:  
În vederea numirii de către Camera Deputaţilor a unui judecător la Curtea Constituţională, 

comisia a audiat candidaţii propuşi pentru această funcţie. 
Comisia a elaborat rapoarte referitoare la încuviinţarea reţinerii şi a arestării preventive 

potrivit art. 72 din Constituţia României, republicată sau rapoarte cu privire la constatarea stării de 
incompatibilitate potrivit art. 223-228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Comisia pentru politică externă: 
Membrii Comisiei au avut întâlniri oficiale cu: diplomaţia română, cu alţi oficiali 

străini, printre care: viceministrul dezvoltării regionale din Republica Moldova, cu delegaţia 
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Comisiei pentru politică externă, afaceri europene, apărare, cooperare şi imigrare din Camera 
Deputaţilor a Marelui Ducat de Luxemburg, cu directorul adjunct al Direcţiei pentru 
parteneriate şi dezvoltare a Organizaţiilor Internaţionale ale Francofoniei, cu reprezentanta 
Fundaţiei „Tineri pentru tineri”, precum şi cu reprezentanta României la Organizaţia 
Naţiunilor Unite. 

Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale la: Sofia – Conferinţa preşedinţilor 
Comisiilor pentru politică externă din statele membre ale Consiliului Europei; Bruxelles – 
reuniunea Comitetului Director al Grupului Geopolitic 12 plus; Bruxelles – Reuniunea Comisiei 
pentru afaceri externe (AFET); Lusaka, Zambia – Adunarea Uniunii Interparlamentare; Haga – 
Conferinţa interparlamentară privind politica externă şi de securitate comună; Nairobi, Kenia – 
Primul Forum Global pentru Ştiinţă şi Politică din cadrul cei de-a doua Sesiuni a Adunării pentru 
Mediu a Naţiunilor Unite; Viena – Cea de-a 27-a Sesiune Anuală a Forumului Crans Montana.  

Începând din luna februarie 2016, România este membră a Consiliului de Conducere al 
Grupului Geopolitic 12 Plus al Uniunii Interparlamentare, din care fac parte 47 de ţări şi care s-a 
desfăşurat la Bruxelles. 

Comisia a audiat 42 de persoane propuse pentru posturi de ambasadori ai României în 
străinătate. 

Comisia pentru Regulament: a elaborat studii documentare privind procedurile 
parlamentare din alte state europene, puncte de vedere şi 4 rapoarte privind modificarea şi 
completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

La solicitarea Biroului permanent, Comisia pentru Regulament a analizat şi a formulat 
puncte de vedere: 

- cu privire la legalitatea funcţionării unui grup parlamentar;  
- cu privire la procedura de urmat de către Biroul permanent, în aplicarea prevederilor art. 

32 alin.(1) lit. i) şi j) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 
O delegaţie a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi a Subcomisiei 

pentru spaţiu, a efectuat o vizită oficială la Parlamentul Republicii Moldova, pentru a discuta 
despre invitaţia făcută Parlamentului Republicii Moldova de a participa la activităţile Conferinţei 
Europene Interparlamentare privind Spaţiul, de către reprezentanţii Parlamentului român, în 
contextul deţinerii preşedinţiei EISC pentru anul 2016. 

Membrii Subcomisiei pentru spaţiu au participat la „International Parlamentarian’s Day” 
ediţia a 8-a, care a avut loc la Berlin, Germania. Evenimentul a fost inclus în agenda programului 
expoziţional ILA 2016 din domeniul aeronautic şi aerospaţial. ILA 2016 reprezintă principalul 
târg expoziţional din domeniul aeronautic şi aerospaţial organizat în 2016 în Europa, iar Agenţia 
Spaţială Europeană (ESA) participă ca partener şi expozant. 

În aprilie 2016, a avut lor participarea unei delegaţii a comisiei la evenimentul de lansare al 
satelitului Sentinel-1B din programul Copernicus (Kourou, Guyana Franceză). 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Având în vedere solicitările primite din partea românilor din Diaspora, Comisia pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi Comisia românilor de 
pretutindeni din Senat s-au reunit în şedinţă comună pentru modificarea Metodologiei privind 
organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni, ediţia iunie 2016. 

Membrii Comisiei au efectuat deplasări externe în Statul Israel şi în Norvegia, la 
Parlamentul norvegian (Stortinget. 

Comisia pentru afaceri europene: 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat 18 proiecte de hotărâre, elaborate anterior de către 

Comisia pentru afaceri europene.  
Membrii Comisiei au avut numeroase întrevederi cu oficialităţi şi delegaţii străine: 

ambasadorul Danemarcei, comisarul european de justiţie, ambasadorul Statului Israel, Preşedintele 
Adunării Naţionale a Pakistanului, ministrul de externe al Ucrainei, delegaţia Comisiei de afaceri 
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europene din Seim-ul polonez, agentul guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa 
Curţii de Justiţie a UE, etc.  

În parteneriat cu Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, comisia a organizat dezbaterea cu 
tema „Acordul de Parteneriat Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP) şi impactul asupra 
României”. 

O delegaţie a comisiei a participat la Reuniunea plenară a Conferinţei organelor 
parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene (COSAC), 
organizată de parlamentul olandez, la Haga.  

 
În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2016 s-au înfiinţat şi 2 comisii speciale 

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

examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curţii de Conturi şi pentru controlul execuţiei 
bugetelor anuale ale Curţii de Conturi, constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 
10/11.04.2016. Comisia este formată din 6 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Senat 
şi Camera Deputaţilor. 

2. Comisia specială de anchetă a Senatului şi a Camerei Deputaţilor privind 
situaţia celor două entităţi energetice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara şi 
Societatea Complexul Energetic Oltenia, s-a constituit prin Hotărârea Parlamentului nr. 
11/11.04.2016 şi are printre obiective: verificarea modului de construcţie şi funcţionare a pieţei de 
energie din România, verificarea modului de asigurare a adecvanţei în funcţionarea SEN şi a 
securităţii CE Hunedoara şi CE Oltenia, verificarea transparenţei decizionale şi/sau utilizarea 
eficientă a fondurilor publice, verificarea aspectelor considerate relevante în deteriorarea situaţiei 
generale la nivel naţional şi al comunităţilor locale. Comisia este formată din 15 membri şi are 
termen de raport - 60 de zile de la data înfiinţării. 
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ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,   
din care 

Admise Respinse 

1 
Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare 
108 92 16 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  67 57 10 

3 Comisia pentru industrii şi servicii  411 352 59 

4 Comisia pentru transporturi şi infrastructură 31 26 5 

5 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

 industrie alimentară şi servicii specifice  
49 44 5 

6 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale  
69 69 0 

7 
Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului  
169 153 16 

8 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 22 22 0 

9 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  177 174 3 

10 Comisia pentru sănătate şi familie 35 33 2 

11 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport  
13 13 0 
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12 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă  
20 20 0 

13 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  854 742 112 

14 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională 
48 42 6 

15 Comisia pentru politică externă 17 17 0 

16 Comisia pentru tehnologia informatiei 7 0 7 

17 Comisiapentru control  SRI 3 2 1 

TOTAL: 2100 1858 242 
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Situaţia amendamentelor depuse la  comisiile permanente 
pentru proiectele de legi  şi propunerile legislative 

dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2016

Drepturile omului;69

Administraţie, 169
Mediu, 22

Sănătate, 35

Învăţământ, 13
Transport, 31

Muncă, 177

Tehnologie, 7

Agricultură, 49

Juridică, 854
Buget, 67

Industrii, 411

Apărare, 48

Cultură, 20

 Economica, 108

Politica ext, 17

SRI, 3



 85 
 

ANEXA B 
 
 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1 Grup parlamentar al PSD 174 135 39 

2 Grup parlamentar al  PNL 84 51 33 

3 Grup parlamentar  al UNPR 40 17 23 

4 Grup parlamentar ALDE 14 10 4 

5 Grup parlamentar al UDMR 65 35 30 

6 Grup parlamentar al minorităţilor 
naţionale 

7 5 2 

7 Deputaţi neafiliaţi 22 12 10 

8 COMISII PERMANENTE 1671 1570 101 

9 GUVERN 23 23 0 

TOTAL: 2100 1858 242 
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 SITUAŢIA AMENDAMENTELOR
 depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative

 dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2016, 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Guvern, 23

UDMR, 65

PNL, 84

UNPR, 40

PSD, 174

ALDE, 14 Neafiliaţi, 22

Minorităţi, 7

Comisii, 1671
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 ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere pe 
fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 41 47 16 13 5 - 

2 Comisia pt. buget 42 130 57 70 32 - 

3 Comisia pt. industrii 46 49 56 16 59 1 

4 Comisia pt. transporturi 39 21 20 8 14 - 

5 Comisia pt. agricultură 40 39 41 5 108 - 

6 Comisia pt. drepturile omului 38 98 4 72 256 - 

7 Comisia pt. admin. publică 40 143 63 45 25 - 

8 Comisia pt. mediu 39 26 23 7 4 - 

9 Comisia pt. muncă 41 52 56 35 265 - 

10 Comisia pt. sănătate 40 34 26 12 60 10 

11 Comisia pt. învăţământ 40 46 24 9 40 - 

12 Comisia pt. cultură 32 28 23 2 17 10 

13 Comisia juridică 49 119 161 160 135 1 

14 Comisia pt. apărare 39 38 19 13 26 - 

15 Comisia pt. politică externă 39 25 4 18 - 42 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 40 desfăşoară activităţi specifice 200 - 

17 Comisia pt. regulament 40 5 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 39 11 1 7 2 1 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 15 48 0 32 1 - 

20 
Comisia pt. români din afara graniţelor 
ţării 

35 1 1 4 33 - 

21 Comisia pt. afaceri europene 36 0 0 11 - - 

22 Comisia pt. controlul SRI 40 2 2 0 39 

23 Comisia pt. control SIE 8 desfăşoară activităţi specifice 0 5 - 

24 
Comisia revoluţionarilor din Decembrie 
1989 

26 
desfăşoară activităţi specifice 

2 1410 84 

25 
Comisia comună privind statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

4 4 2 0 12 - 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 9 0 0 2 3 - 

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

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 897 877* 594* 543 2751 149 

 

                                                 
   
*La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond 



 88  
 

Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de RAPOARTE depuse  

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de AVIZE depuse  

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în prima  sesiune ordinară a anului 2016  
(februarie – iunie) 

 
 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Adăscăliţei Constantin PSD demisie din: 07.03.2016 
 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI  
 

1. Donţu Mihai-Aurel PNL demisie din: 07.07.2016 

2. Dumitru Ioana-Jenica PSD demisie din: 01.07.2016 

3. Roman Gheorghe PNL demisie din: 01.07.2016 
 

 
 3. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 

 

1. Drăguşanu Vasile-Constantin ALDE părăseşte comisia din: 03.02.2016 
 

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

1. Dima Toader PSD demisie din: 07.07.2016 

2. Dragomir Viorel Marian PSD demisie din: 23.06.2016 

3. Iliuţă Vasile PNL demisie din: 09.07.2016 

4. Steriu Valeriu-Andrei UNPR înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
23.03.2016 

5. Tabugan Ion UNPR devine vicepreşedinte din: 23.03.2016 
 
 

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

 
 

 

1. Ibram Iusein Minorităţi devine membru din: 16.03.2016 

   devine preşedinte din: 22.03.2016 

2. Kereskényi Gabor UDMR demisie din: 07.07.2016 

3. Păun Nicolae Minorităţi înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
22.03.2016 

4. Zgonea Valeriu Ştefan Neafiliat devine membru din: 22.06.2016 
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6. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

1. Nistor Laurenţiu PSD demisie din: 01.07.2016 

2. Popescu Florin Aurelian  Neafiliat demisie din: 02.03.2016 

3. Răţoi Nicolae PSD demisie din: 26.04.2016 

 
7. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Marica Petru Sorin PSD demisie din: 01.07.2016 

2. Moţ Constantin-Stelian-Emil  PSD demisie din: 23.06.2016 

3. Muntean Mircia PSD demisie din: 28.06.2016 
 
 

8. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

1. Boghicevici Claudia PNL demisie din: 01.07.2016 

2. Delureanu Virgil PSD demisie din: 08.07.2016 
 

 
9. COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

 
1. Enache Marian Neafiliat demisie din: 12.07.2016 

2. Resmeriţă Cornel-Cristian PSD demisie din: 01.07.2016 
 
 
 

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

1. Grindeanu Sorin Mihai PSD devine membru din: 14.03.2016 

2. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD devine membru din: 14.03.2016 

3. Podaşcă Gabriela-Maria PSD devine membru din: 14.03.2016 

4. Uricec Eugen Constantin PSD devine membru din: 14.03.2016 
 
 

11. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Drăguşanu Vasile-Constantin ALDE devine membru din: 03.02.2016 

2. Florea Daniel PSD demisie din: 27.06.2016 

3. Ibram Iusein Minorităţi părăseşte comisia din: 16.03.2016 

4. Necula Cosmin PSD demisie din: 22.06.2016 
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12. COMISIA  PT. APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 
 

1. Ponta Victor-Viorel PSD devine membru din: 02.03.2016 
 
 
 

13. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

1. Ponta Victor-Viorel PSD părăseşte comisia din: 02.03.2016 

2. Tudorache Daniel PSD demisie din: 04.07.2016 
 
 
 

14. COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 

1. Deaconu Mihai Neafiliat părăseşte comisia din: 02.03.2016 

2. Iordache Florin PSD devine membru din: 02.03.2016 
 
 

15. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 
 
 

1. Nicolicea Eugen PSD devine membru din: 
devine preşedinte din: 

09.03.2016 
15.03.2016 

2. Oajdea Daniel Vasile Neafiliat înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
15.03.2016 

 
16. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 

 
 

1. Dalca Ştefan-Petru PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
17.05.2016 

   devine vicepreşedinte din: 17.05.2016 

2. Mincă Liliana PSD înlocuită din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
devine preşedinte din: 

 
17.05.2016 
17.05.2016 
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17. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR 
ŢĂRII 
 
 

1. Moţ Constantin-Stelian-Emil  PSD demisie din: 23.06.2016 

2. Stan Ion PSD demisie din: 25.01.2016 
 
 

18. COMISIA PENTRU AFACERI  EUROPENE 
 

1. Dumitru Ioana-Jenica PSD devine membru din: 02.03.2016 

   demisie din: 01.07.2016 

2. Pâslaru Florin-Costin PSD devine membru din: 22.06.2016 

3. Steriu Valeriu-Andrei UNPR părăseşte comisia din: 02.03.2016 

4. Zgonea Valeriu Ştefan Neafiliat părăseşte comisia din: 22.06.2016 
 
 
 

 MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 
COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 
PARLAMENTARĂ SEPTEMBRIE -DECEMBRIE 2015 

 
 

 
 

1. COMISIA COMUNĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ DINTRE 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI ŞI PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

1. Adăscăliţei Constantin PSD demisie din: 07.03.2016 

2. Cozmanciuc Corneliu-Mugurel PNL părăseşte comisia din: 22.03.2016 

3. Gheorghe Tinel PNL devine membru din: 22.03.2016 
 

 
 

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

1. Muntean Mircia PSD demisie din: 28.06.2016 

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

1. Necula Cosmin PSD demisie din: 22.06.2016 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 51 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 9 Decizii ale Biroului permanent care privesc, printre altele, stabilirea atribuţiilor 
vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune ordinară, 
aprobarea Normelor tehnice privind pregătirea, prezentarea şi circuitul documentelor care se supun 
dezbaterii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, 

exercitarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor, asigurarea permanenţei membrilor Biroului 
permanent la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare şi activitatea comisiilor în perioada 

vacanţei parlamentare din lunile iulie şi august 2016. 
 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 52 de şedinţe. 

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

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

 
III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 14 şedinţe comune cu Biroul permanent al 
Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost discutate, printre 
altele: 

 scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, referitoare la 
participarea Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la 
activităţi de instruire a forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei internaţionale anti-
ISIL/Daesh; 

 numirea Consiliului de administraţie şi a preşedintelui SRTV; 
 organizarea primului Congres al românilor de pretutindeni; 
 Regulamentele de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a 

Centrului „Expert electoral"; 
 proiectele Ordinii de zi şi Programului de lucru pentru şedinţele comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului; 
 repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la instituţiile şi autorităţile 

publice a căror activitate se află sub control parlamentar. 
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IV. În această sesiune ordinară au fost depuse 2 moţiuni simple: 
 
 
 
 

Vot deschis 
Nr. 
crt. 

TITLUL  

MOŢIUNII SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii 
Pentru Contra Abţineri Soluţia 

1. Drepturile omului nu sunt 
un lux! 

53 deputaţi 4.04.2016 45 84 85 RESPINSĂ 

6.04.2016 

2. 
Achim Irimescu – cel mai 

mare dezastru din 
agricultura românească 

post-decembristă 

84 deputaţi 16.05.2016 189 11 - 
ADOPTATĂ

8.06.2016 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   
în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30 iunie 2016  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 39 361 282 

2. PNL 67 596 488 

3. UNPR 10 109 103 

4. ALDE 9 89 72 

5. UDMR 13 58 54 

6. Minorităţi Naţionale 5 28 20 

7. Deputaţi neafiliaţi 13 91 84 

 TOTAL GENERAL 156 1332 1103 

 
 
 

 
B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 30 iunie 2016 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 42 204 153 

2. PNL 38 171 129 

3. UNPR 9 37 31 

4. ALDE 8 20 18 

5. UDMR 2 1 1 

6. Minorităţi Naţionale 5 5 5 

7. Deputaţi  neafiliaţi 14 43 39 

  TOTAL GENERAL 118 481 376 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 
 la data de 30 iunie 2016 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. Declaraţii 

politice 

1. PSD 25 20 80 

2. PNL 29 20 140 

3. UNPR 3 20 8 

4. ALDE 1 20 2 

5. UDMR - 20 - 

6. Minorităţi Naţionale 5 20 8 

7. Deputaţi neafiliaţi 8 20 30 

 TOTAL GENERAL 71 20 268 
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XII XII.. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în prima  sesiune ordinară a anului 2016  

(februarie – iunie) 
 

 
 
 

 
I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Februarie 13 13 
Martie 14 14 
Aprilie 11 11 

Mai 6 6 

Sesiunea februarie – 
iunie  

Iunie 11 11 
Total: 55 55 

 
 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Februarie 2 2 
Martie 4 4 
Aprilie 2 2 

Mai 2 2 

Sesiunea februarie - 
iunie 

Iunie 1 1 
Total: 11 11 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2016* 

 (pe legislaturi şi ani) 
 
 
 

Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992     233

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996     542

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000               1024

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004               3807

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008               1684

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012               1374

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2013                 445

 februarie 2014-decembrie 2014                            250

 februarie 2015- decembrie 2015                         397

 februarie 2016- iunie 2016*                         193
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XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 
 în perioada iunie 1990 –  iunie 2016* 

(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 2013                 384

 ianuarie 2014-decembrie 2014                            187

 ianuarie 2015 - decembrie 2015                         358

 ianuarie 2016 - iunie 2016*                        119

 
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 
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
302 222 384 187 358 119 

 
 
 
 
 
 
 
* Datele existente la 30 iunie 2016 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2016 

  
 

187

925

542

1207

384
233

358

1627
2690

119

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012

Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - decembrie 2013

                                   ianuarie 2014 - decembrie 2014

                                   ianuarie 2015 - decembrie 2015             

                                   ianuarie 2016 - iunie 2016                     
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE  
în primul semestru din  anul 2016 

 

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

 
I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 
Documente trimise spre  

examinare comisiilor permanente 
în perioada ianuarie – iunie 2016 

     Fond  Subsidiaritate 
 

 

          Documente finalizate 

 

 

               Fond Subsidiaritate 
 

 

Documente în curs de 
finalizare, 

cu termene în 2016 

            39 7 

  

Total      39  
 

        24 6 

  

Total      24  
 

 

15 

 
II. Numărul documentelor repartizate spre examinare la comisiile 
       permanente: 
 

- Comisia pentru afaceri europene – 39 documente;  
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 12 documente; din care 1 document solicitare 

desesizare; 
- Comisia pentru industrii şi servicii – 9 documente; 
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură – 1 document; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 13 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 5 documente; 
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare –   4  documente; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 13 documente; 

                                                 
1 Conform art. 111 şi 148 din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.767/31 octombrie 2003.   
2 Conform art. 160 – 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.326/13 mai 2015.  
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- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport –1 document; 
- Comisia pentru drepturile omului – 9 documente; 
- Comisia pentru tehnologia informaţiei – 9 documente; 
- Comisia pentru politică externă – 5 documente; 
- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului – 1 document; 
- Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi –   2 documente. 

 
 

III. Hotărârile adoptate  şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
privind adoptarea unor opinii şi avize motivate ale Camerei Deputaţilor 

 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaţilor a adoptat în primul semestru al 
anului 2016 un număr de 33 hotărâri, dintre care 32 pentru adoptare de opinii şi 1 pentru adoptare aviz 
motivat, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

 
Numărul 
hotărârii 

 
Denumirea documentului 

 

Monitorul 
Oficial al 
României 

1. Hotărârea nr. 

12/09.03.2016 

Hotărârea privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieţei unice: mai multe 
oportunităţi pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi - COM 
(2015) 550 

 

Nr. 189/ 

14.03. 2016 

 

2. 

Hotărârea nr. 

13/09.03.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi 
Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii 
pentru 2016: Consolidarea redresării şi stimularea 
convergenţei - COM (2015) 690 

 

Nr. 183/ 

11.03. 2016 

3. Hotărârea nr. 

14/09.03.2016  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
propunerea de Regulament de instituire a Programului de 
sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-
2020 si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 - COM (2015) 701 

 

Nr.183/ 
11.03.2016 

4. Hotărârea nr. 

15/09.03.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul achiziţionării si deţinerii de 
arme - COM(2015) 750 

 

 

Nr.181/ 
10.03.2016 
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5. Hotărârea nr. 
20/16.03.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, 
Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - 
Starea uniunii energetice 2015 - COM(2015) 572 

Nr. 209/ 

22.03.2016 

6. Hotărârea nr. 

21/16.03.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi 
gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei şi la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Paza europeană de frontieră şi de 
coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 si a 
Deciziei 2005/267/CE a Consiliului - COM(2015) 673 şi 
COM(2015) 671 

Nr.209/ 

22.03.2016 

7. 

 

 

Hotărârea 
nr.25/30.03.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a 
Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/Cfe privind 
vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind 
bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice - COM (2015) 593 

Nr.243/ 

01.04.2016 

8. Hotărârea nr. 

26/30.03.2016  

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a 
Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/Cfe privind 
depozitarea deşeurilor COM (2015) 594 

Nr.243/ 

01.04.2016 

9. Hotărârea nr. 
27/30.03.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a 
Consiliului de modificare a Directivei 94/62/Cfe privind 
ambalajele si deşeurile de ambalaje - COM (2015) 596 

Nr.243/ 

1.04.2016 

10. Hotărârea nr. 

28/30.03.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul economic şi social european şi 
Comitetul Regiunilor închiderea buclei - un plan de 
acţiune al UE pentru economia circulară - COM (2D15) 
614 

Nr.243/ 

01.04.2016 

11. Hotărârea nr. 
32/06.04.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a 
Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind 
deşeurile - COM (2015) 595 

Nr.274/ 

12.04.2016 

12. Hotărârea nr. 
33/06.04.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
comunicarea Comisiei Către un cadru modern; mai 
european privind drepturile de autor - COM (2015) 626 

 

 

Nr.274/ 

12.04.2016 
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13. Hotărârea nr. 

34/06.04.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
"Către finalizarea Uniunii bancare" - COM (2015) 587 

Nr.274/ 

12.04.2016 

14. Hotărârea nr. 
35/06.04.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de 
asigurare a depozitelor - COM (2015) 586 

Nr.270/ 

08.04.2016 

15.  Hotărârea nr. 

36/13.04.2016 

HOTĂRÂRE privind Comunicarea comună a Comisiei 
Europene şi înaltului Reprezentant pentru afaceri externe 
şi politica de securitate către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene de 
vecinătate - JOIN (2015) 50 

Nr. 291/ 

18.04.2016 

16. Hotărârea nr. 

37/13.04.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE - COM 
(2015) 611 

 

Nr. 291/ 

18.04.2016 

17. Hotărârea nr. 

38/13.04.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor 
la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a 
Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii - COM(2016) 128 

Nr. 295/ 

19.04.2016 

18. Hotărârea nr. 

39/13.04.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii - COM(2016) 128 

Nr. 295/ 

19.04.2016 

19. Hotărârea nr. 

42/10.05.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare 
din cadrul Agendei europene privind migraţia - 
COM(2016) 85 

Nr. 365/ 

12.05.2016 

20. Hotărârea nr. 

43/10.05.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape 
operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în 
domeniul migraţiei - COM (2016) 166 

 

Nr. 365/ 

12.05.2016 
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21. Hotărârea nr. 

45/10.05.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de 
ţară al României pentru 2016, inclusiv un bilanţ 
aprofundat privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice - SWD(2016) 91 

Nr. 365/ 

12.05.2016 

22. Hotărârea nr. 

46/10.05.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu privind Planul de acţiune pentru consolidarea 
combaterii finanţării terorismului - COM(2016) 50 

Nr. 366/ 

12.05.2016 

23. Hotărârea nr. 

47/10.05.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire 
a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind 
combaterea terorismului -COM(2015) 625 

Nr. 366/ 

12.05.2016 

24. Hotărârea nr. 

51/15.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE 
pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor - 
COM(2016) 49 

Nr. 454/ 

17.06.2016 

25. Hotărârea nr. 

52/15.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru 
încălzire şi răcire - COM (2016) 51 

Nr. 454/ 

17.06.2016 

26. Hotărârea nr. 

53/15.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii 
aprovizionării cu gaze naturale si de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 994/2010 - COM (2016) 52 

Nr. 454/ 

17.06.2016 

27. Hotărârea nr. 

54/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European şi Consiliu: Pachetul antievaziune: Paşii 
următori spre realizarea impozitării efective şi spre 
creşterea transparenţei fiscale în UE - COM(2016) 23 

Nr.484/  

29.06.2016 

28. Hotărârea nr. 

55/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European şi Consiliu  privind o strategie externă pentru 
impozitarea eficace - COM(2016) 24 

Nr.484/  

29.06.2016 

29. Hotărârea nr. 

56/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunere de Directivă a Consiliului de stabilire a 
normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor 
fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei 
interne - COM(2016) 26 

Nr.484/  

29.06.2016 
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30. Hotărârea nr. 

57/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor: Lansarea unei 
consultări privind un pilon european al drepturilor sociale 
- COM(2016) 127  

Nr.482/  

28.06.2016 

31. Hotărârea nr. 

58/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Decizie a Consiliului privind încheierea, de 
către Uniunea Europeană, a Convenţiei Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice - COM(2016) 
109, şi la Propunerea de Decizie a Consiliului privind 
semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - 
COM (2016) 111 

Nr.482/  

28.06.2016 

32. Hotărârea nr. 

59/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire 
(EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi 
a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte 
pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a 
condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării 
legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.767/2008 
şi a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 - COM(2016) 
194, şi la Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: Sisteme de informaţii mai puternice 
şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - 
COM(2016) 205 

Nr.475/       
24.06.2016 

33. Hotărârea nr. 

60/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu: Înapoi la Schengen - o 
foaie de parcurs - COM(2016) 120 

Nr.475/       
24.06.2016 

34. Hotărârea nr. 

61/22.06.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu: Posibilităţi de reformare a sistemului european 
comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de 
migraţie - COM(2016) 197 

Nr.476/  

27.06.2016 

 

 

 

 

 


