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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
În prima sesiune parlamentară a anului 2017 (februarie - iunie), la Camera Deputaţilor au
fost dezbătute 444 proiecte de legi, din totalul de 1040 proiecte aflate în procedură legislativă în
această sesiune. Dintre acestea, 118 proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al
Guvernului.
Din totalul de 444 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această
sesiune, pentru 398 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională.
Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 41 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor
şi 17 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 440 proiecte de legi, din care 143 au fost promulgate şi
227 respinse. De asemenea, au fost adoptate 59 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 53 Hotărârii ale
Parlamentului.
La data de 30 iunie 2017, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 604
proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 152 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei, şi
432 la comisiile permanente.
În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie 2017, la Camera
Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1281 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr
de 162 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 1036, reprezentând 80,87 %
din totalul întrebărilor adresate.
Numărul interpelărilor adresate Prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 531, de un număr de 127
deputaţi din care la 407 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 76,64%.
În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul
acestora a fost de 792 desfăşurate pe parcursul a 20 şedinţe, de un număr de 162 deputaţi.
La Camera Deputaţilor, în sesiunea februarie – iunie 2017, a fost depusă o moţiune simplă:
-

Când Sănătatea va fi o prioritate – amânată

şi două moţiuni de cenzură:
-

Guvernul Grindeanu – Guvernul Sfidării Naţionale – NU LEGALIZĂŢI FURTUL ÎN
ROMÂNIA! - respinsă

-

România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor! - adoptată

II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
(Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative

1040

din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în luna ianuarie 2017
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în reexaminare la Senat
- în mediere
- în divergenţă
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

793
6
241
444
398

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru
puncte de vedere Guvern
3) Iniţiative clasate
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare

440
25
40
143
227
5
1
1
2
604
152
432
16
4
6
29
29
0

Cele 440 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
139 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
89 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
14 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
36 proiecte de legi
301 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 160 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în
sesiunile anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie
2017 şi 143 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

143

227

40
25

5

25 - înaintate la Senat
40 - în procedura de promulgare
143 - promulgate
227 - respinse definitiv
5 - în reexaminare la Senat
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

301

36

14

89

89 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
14 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
36 - proiecte de legi
301 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

432

152

4 16

152 - pe ordinea de zi
432 - la comisii
16 - cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a
şedinţelor comune
4 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ
şi/sau pentru puncte de vedere Guvern

5

III. III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE
AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE
DE CAMERA DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Domeniul de reglementare
Titlul legii
A. Domeniul buget - finanţe:

Stadiul

Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
Legea nr. 5/2017
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
Monitorul Oficial, Partea I
(PL–x 105/2017) nr. 126 din 16 februarie 2017
Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi
Legea nr. 24/2017
Monitorul Oficial, Partea I
operaţiuni de piaţă
(PL–x 422/2016) nr.213 din 29 martie 2017
Lege privind supravegherea macroprudenţială a
Legea nr. 12/2017
sistemului financiar naţional
Monitorul Oficial, Partea I
(PL–x 810/2015) nr.192 din 17 martie2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 26/2017
Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii Monitorul Oficial, Partea I
nr.210 din 28 martie2017
nr.227/2015 privind Codul fiscal
(PL–x 420/2016)
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Legea nr. 29/2017
de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind Monitorul Oficial, Partea I
organismele de plasament colectiv în valori nr.213 din 29 martie 2017
mobiliare şi societăţile de administrare a
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de
capital
(PL–x 30/2017)
Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de
Legea nr. 85/2017
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Monitorul Oficial, Partea I
nr.360 din 16 mai 2017
Investiţii (România UE co-finanţare pentru mediu
2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
(PL–x 13/2017)
Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de
Legea nr. 84/2017
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Monitorul Oficial, Partea I
nr.360 din 16 mai 2017
Investiţii (România UE co-finanţare pentru creştere
2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
(PL–x 14/2017)
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Republica Populară Chineză pentru eliminarea
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi
prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii
impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016
(PL–x 18/2017)
Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la
Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a
Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi
pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
(PL–x 19/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru
sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială
a blocului situat în municipiul Bistriţa, str. Arţarilor
nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19
octombrie 2016
(PL–x 121/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2016 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor
operatori economici din industria de apărare şi
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
(PL–x 59/2017)
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
(PL–x 467/2014)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în
vederea implementării programului "Prima casă",
precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul
administraţiei publice centrale
(PL–x 136/2017)

Legea nr. 99/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.351 din 12 mai 2017

Legea nr. 98/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.348 din 11 mai 2017

Legea nr. 39/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.219 din 30 martie 2017

Legea nr. 47/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.229 din 4 aprilie 2017

Legea nr. 61/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.266 din 14 aprilie 2017
Legea nr. 62/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.266 din 14 aprilie 2017
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel
de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare
privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea
economică) dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Bucureşti, la 20 decembrie 2016
(PL–x 154/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului
de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a
creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie
2017
(PL–x 145/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă
(PL–x 417/2017)
Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001
privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate,
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
(PL–x 78/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
financiar-fiscal
(PL–x 133/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat a Programului de susţinere a
internaţionalizării operatorilor economici români, cu
finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 20172020
(PL–x 156/2017)
Lege pentru modificarea art.456 alin.(1) lit. d) din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
(PL–x 349/2016)

Legea nr. 102/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.369 din 18 mai 2017

Legea nr. 76/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.297 din 26 aprilie 2017

Legea nr. 75/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.300 din 27 aprilie 2017

Legea nr. 78/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.522 din 27 aprilie 2017
Legea nr. 82/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.313 din 2 mai 2017
Legea nr. 83/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.313 din 2 mai 2017

Legea nr. 107/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.376 din 19 mai 2017
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 115/2017
Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare Monitorul Oficial, Partea I
nr.403 din 29 mai 2017
în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative
(PL–x 157/2017)
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea
În reexaminare la CD, la
nr.227/2015 privind Codul Fiscal
cererea Preşedintelui, din 12
(PL–x 353/2016)
iunie 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 136/2017
Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii Monitorul Oficial, Partea I
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea nr.440 din 14 iunie 2017
unor măsuri financiar-fiscale
(PL–x 418/2016)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 137/2017
Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal- Monitorul Oficial, Partea I
bugetare, precum şi pentru modificarea şi nr.444 din 14 iunie 2017
completarea unor acte normative
(PL–x 142/2017)
Lege privind ratificarea Acordului de împrumut depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
(Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între
România
şi
Banca
Internaţională
pentru pentru exercitarea dreptulu
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la asupra constituţionalităţii
legii
17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
din 27 iunie 2017
(PL–x 180/2017)
la Senat
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
din 23 mai 2017
Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii de Conturi
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2)
teza a III-a din Constituţia României, republicată)
(PL–x 155/2017)
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor
prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi art.27
alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România
(PL–x 68/2016)

Legea nr. 149/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.500 din 30 iunie 2017
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28.

29.

30.

31.

32.

La promulgare
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
din 27 iunie 2017
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor
naturale
(PL–x 97/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi
al Camerei Deputaţilor
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
(PL–x 143/2017)
legii
din 27 iunie 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1
alin.(1) lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 pentru exercitarea dreptulu
privind repartizarea profitului la societăţile asupra constituţionalităţii
legii
naţionale, companiile naţionale şi societăţile
din 27 iunie 2017
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea
art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice
(PL–x 214/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri
pentru exercitarea dreptulu
fiscal-bugetare
asupra constituţionalităţii
legii
(PL–x 204/2017)
din 28 iunie 2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.94/1992
la Senat
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
din 27 iunie 2017
Se comunică respingerea
(PL–x 184/2017)
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33.

34.

35.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.119/2017
Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului Nr.408 din 30 mai 2017
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară
(PL–x 495/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.120/2017
Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea si Monitorul Oficial, Partea I
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr.408 din 30 mai 2017
nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de
susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de
la bugetul de stat
(PL–x 496/2016)
Lege privind aprobarea participării României ca
Legea nr.124/2017
membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei Monitorul Oficial, Partea I
de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Nr.415 din 6 iunie 2017
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică - OCDE, precum şi pentru 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 174/2017)
B. Domeniul juridic:

1.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.9/2017
Guvernului
nr.14/2017
privind
abrogarea Monitorul Oficial, Partea I
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 Nr.144 din 24 februarie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009
privind Codul penal şi al Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, precum şi pentru
modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală
(PL–x 105/2017)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală
(PL–x 137/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă,
precum şi a unor acte normative conexe
(PL–x 128/2016)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale
(Pl–x 364/2016)
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea
art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
(PL–x 242/2008)
Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol
adiţional la Convenţia Europeană privind
Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10
noiembrie 2010, semnat de către România la Viena
la 20 septembrie 2012
(PL–x 15/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea unor
măsuri financiare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
(PL–x 508/2016)
Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei
(PL–x 547/2015)
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale
(PL–x 147/2017)

Legea nr.8/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.144 din 24 februarie 2017

Legea nr.17/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.196 din 21 martie 2017
la Senat
din 28 februarie 2017
În reexaminare la Senat, la
cererea Preşedintelui, din 24
februarie 2017

Legea nr.101/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.358 din 15 mai 2017

Legea nr.49/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.239 din 6 aprilie 2017
Legea nr.17/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.313 din 2 mai 2017

la Senat
din 11 aprilie 2017
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10.

11.

12.

13.

Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind
sesizare de
Codul penal
neconstituţionalitate
(PL–x 333/2015) (formulată de un număr de
28 de senatori şi 39 de
deputaţi aparţinând
Grupului parlamentar
Uniunea Salvaţi România)
din 15 mai 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.111/2017
Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor
termene, instituirea unor noi termene, privind unele
măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în
contractele încheiate în cadrul Acordului de
împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea
Proiectului privind reforma sistemului judiciar,
semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat
prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
(PL–x 141/2017)
sesizare de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
neconstituţionalitate
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele formulată de un număr de 51
de deputaţi aprţinând
judiciare în cursul procesului penal
Grupului Parlamentar PNL
şi USR
din 18 mai 2017
(PL–x 160/2017)
sesizare de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
neconstituţionalitate
Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor
termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri formulată de Înalta Curte de
necesare pregătirii punerii în aplicare a unor
Casaţie şi Justiţie
dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de
din 18 mai 2017
procedură civilă şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
(PL–x 107/2017)
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14.

Lege privind modificarea şi completarea Legii
Legea nr.125/2017
nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.415 din 6 iunie 2017
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

15.

16.

(PL–x 337/2013)
Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a
Legea nr.127/2017
Monitorul Oficial, Partea I
martirilor din temniţele comuniste
nr.412 din 31 mai 2017
(PL–x 532/2016)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Legea nr.128/2017
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.421 din 7 iunie 2017
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

17.

18.

19.

(PL–x 387/2016)
Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016
şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016
(PL–x 195/2017)
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernului României şi Guvernul Statelor Unite ale
Americii privind intensificarea cooperării în
prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave,
semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC
(PL–x 196/2017)
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe
(PL–x 246/2017)

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
legii
din 28 iunie 2017
la Senat
din 30 mai 2017

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
legii
din 28 iunie 2017
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C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor
necesare în vederea asigurării resurselor financiare
pentru achiziţionarea unui bun aparţinând
patrimoniului cultural naţional mobil clasat în
categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional
mobil
(PL– x 303/2016)
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.
19/2016 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016
privind stabilirea măsurilor necesare în vederea
asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea
unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional
mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului
cultural naţional mobil
(PL– x 415/2016)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei
financiare voluntare la Fundaţia "Stichting
Europeana" – Olanda
(PL– x 433/2016)
Lege pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
(PL– x 489/2016)
Lege pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua
Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare
naţională
(PL– x 695/2015)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000
(PL– x 28/2017)
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în domeniile
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
(PL– x 12/2017)

Legea nr.19/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.196 din 21 martie 2017

Legea nr.20/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.194 din 20 martie 2017

Legea nr.40/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.194 din 20 martie 2017
În reexaminare la Senat, la
cererea Preşedintelui, la
Senat din 3 aprilie 2017
Legea nr.36/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.214 din 29 martie 2017
Legea nr.58/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.256 din 12 aprilie 2017
la Senat
din 4 aprilie 2017
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8.

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

la Senat
din 4 aprilie 2017

Se comunica respingerea proiectului
9.

10.

11.

(Pl– x 20/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.92/2017
Guvernului
nr.72/2016
privind
aprobarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.327 din 5 mai 2017
Programului - pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi
de învăţământ preuniversitar de stat
(PL– x 117/2017)
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

la Senat
din 11 aprilie 2017

(PL– x 150/2017)
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de În reexaminare la cererea
urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea Preşedintelui, la Senat din
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
11 aprilie 2017
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.624 din 26 octombrie 2016,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.937 din 22 noiembrie 2016

12.

13.

(PL– x 66/2016)
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii
pentru exercitarea dreptulu
învăţământului nr. 84/1995
asupra constituţionalităţii
legii
(PL– x 588/2010)
din 28 iunie 2017
Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.109/2017
nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi Monitorul Oficial, Partea I
nr.385 din 23 mai 2017
la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă
redusă de a continua studiile la programe de studii
de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau
acreditate
(PL– x 620/2009)
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14.

15.

16.

17.

18.

Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii
Legea nr.117/2017
Monitorul Oficial, Partea I
Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
nr.404 din 30 mai 2017
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
(PL– x 375/2016)
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.141/2017
Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 nr.461 din 20 iunie 2017
privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul cinematografiei
(PL– x 140/2017)
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
(PL– x 161/2017)
Lege pentru stimularea personalului de cercetare,
dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ
superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltareinovare din sistemul naţional în vederea
impulsionării procesului de dezvoltare economicosocială şi culturală a României
(PL– x 47/2017)
Proiect de Lege pentru modificarea art.133 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

la Senat
din 23 mai 2017
La promulgare
din 12 iunie 2017

la Senat
din 30 mai 2017

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
Se comunică respingerea proiectului
19.

(PL– x 615/2015)
Lege privind Centenarul Războiului pentru
Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul
Marii Uniri

sesizare de
neconstituţionalitate
(formulată de un număr de
70 deputaţi aparţinând
(PL– x 466/2016) Grupurilor parlamentare ale
Partidului Naţional Liberal
şi Uniunii Salvaţi
România)
17

20.

Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale depusă la Secretarul general
nr.1/2011
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
(Pl– x 149/2017) asupra constituţionalităţii
legii
din 28 iunie 2017
D. Domeniul drepturile omului, culte, problemele
minorităţilor naţionale şi egalitatea de şanse pentru
femei şi bărbaţi:

1.

Lege privind completarea art.23 din Legea
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie
(PL–x 327/2016)

Legea nr.35/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.214 din 29 martie 2017

E. Domeniul industrii, servicii, transporturi şi
infrastructură:
1.

2.

3.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea alin.(4) al
art.241 din Legea nr.38/2003 privind transportul în
regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în
domeniul transportului cu metroul a prevederilor
Regulamentului
(CE)
nr.1.370/2007
al
Parlamentului European şi al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare
a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 şi nr.1.107/70
ale Consiliului
(PL–x 311/2016)
Lege privind instalarea infrastructurii pentru
combustibili alternativi
(PL–x 423/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului
legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea
ferată română în vederea exercitării dreptului de vot
la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din
data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi
studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi
care studiază în România

Legea nr.27/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.211 din 28 martie 2017

Legea nr.34/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.211 din 28 martie 2017
Legea nr.38/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.214 din 29 martie 2017

(PL–x 120/2017)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă
Feroviară
(PL–x 109/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din
Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele
măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică a populaţiei
(PL–x 22/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului
legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea
ferată română în vederea exercitării dreptului de vot
la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie
2016 de către elevii şi studenţii din România
(PL–x 138/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind
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,
precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de
traseu şi a programului de transport public judeţean
sau a programului de transport public local de
persoane, în cazul în care procedura de atribuire a
acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor
de judecată
(PL–x144/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării
de noi întreprinderi mici şi mijlocii
(PL–x 164/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea
siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
(PL–x 477/2016)

Legea nr.53/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.255 din 12 aprilie 2017
Legea nr.73/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.297 din 26 aprilie 2017

Legea nr.113/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.394 din 25 mai 2017

Legea nr.114/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.394 din 25 mai 2017

Legea nr.112/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.388 din 24 mai 2017
Legea nr.130/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.428 din 9 iunie 2017
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lege privind respingerea 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
(PL–x 239/2014)
Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin
accidente de vehicule şi tramvaie
(PL–x 333/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele
măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
(PL–x 499/2016)
Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005
privind transporturile rutiere
(PL–x 725/2010)
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
(PL–x 167/2017)
Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol

Legea nr.138/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.444 din 14 iunie 2017

Legea nr.132/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.431 din 12 iunie 2017
La promulgare
din 12 iunie 2017

La promulgare
din 12 iunie 2017

La Senat
din 7 iunie 2017

La promulgare
din 26 iunie 2017

(PL–x 356/2016)
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16.

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

La promulgare
din 22 iunie 2017

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.89 din 28 februarie 2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.260 din 13 aprilie 2017
17.

18.

19.

(PL–x 413/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice

la promulgare
din 22 iunie 2017

(PL–x 512/2016)
Lege privind transmiterea unor imobile aferente depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
infrastructurii portuare din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului pentru exercitarea dreptulu
Transporturilor aflate în concesiunea Companiei asupra constituţionalităţii
legii
Naţionale
"Administraţia
Porturilor
Dunării
din 27 iunie 2017
Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al
judeţului Tulcea
(PL–x 205/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor
restante ale României pentru participarea la lucrările pentru exercitarea dreptulu
unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru asupra constituţionalităţii
legii
Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru
din 28 iunie 2017
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 200/2017)
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20.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru
implementarea mecanismului de alocare tranzitorie pentru exercitarea dreptulu
cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu asupra constituţionalităţii
legii
efect de seră producătorilor de energie electrică,
din 28 iunie 2017
pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional
de investiţii
(PL–x 640/2015)
F. Domeniul administraţie publică:

1.

2.

3.

4.

5.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.129/2017
Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în Monitorul Oficial Partea I
domeniul administraţiei publice centrale şi pentru nr. 422 din 8 iunie 2017
modificarea şi completarea unor acte normative
(PL –x 2/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.37/2017
Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru Monitorul Oficial Partea I
sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea nr.219 din 30 martie 2017
parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, str.
Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în
data de 19 octombrie 2016
(PL –x 118/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.43/2017
nr.12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii Monitorul Oficial Partea I
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea nr. 226 din 3 aprilie 2017
profesiei de arhitect
(PL –x 144/2016)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.44/2017
nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Monitorul Oficial Partea I
Administraţie
nr. 231 din 4 aprilie 2017
(PL –x 432/2016)
Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua
Olteniei

Legea nr.65/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr. 270 din 19 aprilie 2017

(PL –x 528/2016)

22

6.

7.

8.

9.

10.

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.63/2017
nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de Monitorul Oficial Partea I
reorganizare şi eficientizare a activităţii unor nr. 273 din 19 aprilie 2017
structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea unor acte normative
(PL–x 93/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.72/2017
Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Monitorul Oficial Partea I
Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în nr.273 din 19 aprilie 2017
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate
(PL–x 325/2016)
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii
(PL–x 146/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri
în domeniul administraţiei publice centrale, pentru
prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
(PL–x 122/2017)
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative

Legea nr.86/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.313 din 2 mai 2017

Legea nr.80/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.313 din 2 mai 2017

Legea nr.81/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.313 din 2 mai 2017

(PL–x 716/2015)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lege pentru completarea art.10 din Legea
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României,
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu
stema României de către autorităţile şi instituţiile
publice
(PL–x 330/2016)
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.15/2016 pentru completarea Legii
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului
(PL–x 326/2016)
Lege pentru modificarea anexei nr.2 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii
(PL–x 468/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la
art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor
(PL–x 431/2016)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.185/2013 pentru amplasarea şi autorizarea
mijloacelor de publicitate
(PL–x 144/2014)
Lege pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

17.

(Pl–x 386/2014)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi
completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
(PL–x 201/2017)

Legea nr.91/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.312 din 2 mai 2017

Legea nr.131/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.420 din 7 iunie 2017

Legea nr.147/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.491 din 28 iunie 2017
Legea nr.146/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.491 din 28 iunie 2017
la promulgare
din 12 iunie 2013

Legea nr.143/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.461 din 20 iunie 2017
Legea nr.151/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.501 din 30 iunie 2017
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18.

19.

20.

21.

22.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor
măsuri necesare organizării de către Parlamentul
României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a
Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti în
perioada 6-9 octombrie 2017
(PL–x 202/2017)
Proiect de Lege privind trecerea oraşului Căzăneşti
la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii
nr.134/2004 privind declararea ca oraş a comunei
Căzăneşti, judeţul Ialomiţa

Legea nr.148/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.500 din 30 iunie 2017

La Senat
din 12 iunie 2017

(PL–x 168/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor
măsuri de simplificare la nivelul administraţiei pentru exercitarea dreptulu
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea asupra constituţionalităţii
legii
unor acte normative
din 28 iunie 2017
(PL–x 507/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.122/2017
Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri Monitorul Oficial Partea I
nr.408 din 30 mai 2017
organizatorice la nivelul administraţiei publice
centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
(PL–x 116/2017)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Legea nr.123/2017
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului Monitorul Oficial Partea I
nr.408 din 30 mai 2017
cultural naţional mobil
(PL–x 317/2016)
G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate:

1.

Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării
de servicii transnaţionale
(PL –x 421/2016)

Legea nr.16/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.196 din 21 martie 2017
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2.

3.

4.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale
(PL–x 667/2015)
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice
(PL–x 519/2016)
Lege pentru modificarea art.10 din Legea
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat şi pentru completarea art.44 din Legea
nr.204/2006 privind pensiile facultative

Legea nr.15/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.194 din 20 martie 2017

Legea nr.50/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.239 din 6 aprilie 2017
Legea nr.52/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.252 din 11 aprilie 2017

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
5.

6.

7.

8.

(PL–x 785/2015)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei
(PL–x 450/2016)
Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din
Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a
personalului care gestionează fonduri comunitare
(PL–x 461/2016)
Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI - Renta
viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum
şi unele măsuri adiacente
(PL–x 896/2015)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea
Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială
(PL–x 230/2016)

Legea nr.74/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.297 din 26 aprilie 2017
Legea nr.77/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.301 din 27 aprilie 2017
Legea nr.89/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.316 din 3 mai 2017
Legea nr.79/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.305 din 28 aprilie 2017
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9.

10.

11.

12.

13.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri
de eficientizare a sistemului de gestionare a
fondurilor structurale şi de investiţii europene
(PL–x 478/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din
Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de
război şi pentru stabilirea unor măsuri privind
drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr. 44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război
(PL–x 124/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor
măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de
asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
(PL–x 125/2017)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri
(PL–x 518/2016)
Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
exercitării pe teritoriul României a drepturilor
conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor
în cadrul Uniunii Europene

Legea nr.93/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.327 din 5 mai 2017

Legea nr.96/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.334 din 8 mai 2017

Legea nr.104/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.367 din 17 mai 2017

Legea nr.105/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.376 din 19 mai 2017
Legea nr.106/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.381 din 22 mai 2017

(PL–x 166/2017)
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14.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.667 din 9 noiembrie 2016,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.57 din 19 ianuarie 2017

15.

16.

(PL–x 556/2015)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2013
privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în
baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte
măsuri
(PL–x 324/2016)
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până
la 6 martie 1945 din motive etnice

17.

(PL–x 175/2017)
Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

18.

(PL–x 188/2017)
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice

19.

(PL–x 209/2017)
Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de
învăţământ superior

În reexaminare la Senat, la
cererea Preşedintelui, din
15 mai 2017

Legea nr.135/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.440 din 14 mai 2017

Legea nr.126/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.415 din 6 iunie 2017

Legea nr.144/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.491 din 28 iunie 2017
Legea nr.153/2017
Monitorul Oficial Partea I
nr.492 din 28 iunie 2017
La promulgare
din 22 iunie 2017

(PL–x 186/2017)
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20.

21.

22.

23.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.152/2017
Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare
(PL–x 126/2017)
Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare depusă la Secretarul general
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi
al Camerei Deputaţilor
de modificare a unor acte normative
pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
(PL–x 218/2017)
legii
din 27 iunie 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul pentru exercitarea dreptulu
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei asupra constituţionalităţii
legii
de muncă
din 27 iunie 2017
(PL–x 27/2017)
Lege pentru completarea Legii nr.263/2010
Legea nr.160/2017
Monitorul Oficial Partea I
privind sistemul unitar de pensii publice
nr.504 din 30 iunie 2017
(PL–x 489/2015)
H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei:

1.

-

I. Domeniul sănătate şi familie:
1.

2.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.48/2013
Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în nr.239 din 6 aprilie 2017
domeniul sănătăţii
(PL–x 452/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.45/2013
Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în nr.229 din 4 aprilie 2017
domeniul sănătăţii
(PL–x 503/2016)
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3.

4.

5.

6.

7.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea şi
completarea 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 119/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.16/2016 pentru modificarea şi completarea art.2
din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor
necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi
serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind
reducerea poverii tuberculozei în România, prin
reformarea sistemului de control al tuberculozei şi
consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la
medicamente, prin asigurarea accesului universal la
diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor
grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1
aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de
Fundaţia Romanian Angel Appeal
(PL–x 58/2017)
Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din
Legea asistenţei sociale nr.292/2011

Legea nr.59/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.266 din 14 aprilie 2017

Legea nr.64/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.273 din 19 aprilie 2017

Legea nr.110/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.389 din 24 mai 2017

(PL–x 73/2017)
Lege pentru modificarea alin. (2) al art.800 din
Legea nr.108/2017
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul Monitorul Oficial, Partea I
nr.385 din 23 mai 2017
sănătăţii
(PL–x 341/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a În reexaminare la CD, la
Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi cererea Preşedintelui, din
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
19 iunie 2017
domeniul sănătăţii
(PL–x 29/2017)
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8.

9.

10.

11.

Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de depusă la Secretarul general
sănătate
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
(PL–x 465/2016) asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală
pentru exercitarea dreptulu
comunitară
asupra constituţionalităţii
legii
din 28 iunie 2017
(PL–x 170/2017)
Lege pentru modificarea alineatelor (3) şi (4) ale depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
articolului 221 din Ordonanţa Guvernului nr.
18/2009 privind organizarea şi finanţarea pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
rezidenţiatului
legii
din 28 iunie 2017
(PL–x 465/2015)
Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pacientului nr.46/2003
pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
legii
din 28 iunie 2017
(PL–x 439/2016)
J. Domeniul agricultură şi mediu înconjurător:

1.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.28/2017
1
Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.1 din Monitorul Oficial, Partea I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 nr.211 din 28 martie 2017
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie
şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul
României şi executarea serviciilor de digitizare şi
actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor
Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
(PL–x 416/2016)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua
Legea nr. 23/2017
Monitorul Oficial, Partea I
naţională a pădurilor
nr.198 din 21 martie 2017
(PL–x 396/2016)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Legea nr. 21/2017
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Monitorul Oficial, Partea I
nr.202 din 23 martie 2017
(PL–x 176/2015)
Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind
Legea nr. 31/2017
societăţile agricole şi alte forme de asociere în Monitorul Oficial, Partea I
nr.214 din 29 martie 2017
agricultură
(PL–x 673/2015)
Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea
Legea nr. 41/2017
viei şi vinului în sistemul organizării comune a Monitorul Oficial, Partea I
nr.226 din 3 aprilie 2017
pieţei vitivinicole nr.164/2015
(PL–x 437/2016)
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Legea nr. 59/2017
Monitorul Oficial, Partea I
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
nr.253 din 12 aprilie 2017
(PL–x 99/2015)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr. 55/2017
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea Monitorul Oficial, Partea I
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine nr.256 din 12 aprilie 2017
animală
(PL–x 462/2016)
Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din
Legea nr. 68/2017
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru Monitorul Oficial, Partea I
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în nr.271 din 19 aprilie 2017
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 371/2016)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr. 88/2017
Monitorul Oficial, Partea I
nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim
nr.313 din 2 mai 2017
(PL–x 460/2016)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 97/2017
Guvernului nr.16/2017 privind modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
nr.334 din 8 mai 2017
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 165/2017)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Legea nr.133/2017
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru Monitorul Oficial, Partea I
nr.421 din 7 iunie 2017
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
(PL–x 173/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.139/2017
Guvernului
nr.88/2016
pentru
suspendarea Monitorul Oficial, Partea I
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii nr.444 din 14 iunie 2017
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
(PL–x 134/2017)
Lege pentru aprobarea Programului carne de porc În reexaminare la Senat, la
din fermele româneşti
cererea Preşedintelui, din 19
(PL–x 178/2017)
iunie 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Legea nr.134/2017
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.445 din 15 iunie 2017
contravenţiilor silvice
(PL–x162/2014)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.142/2017
Guvernului nr.4/2017 pentru prorogarea termenului Monitorul Oficial, Partea I
prevăzut la art.IV din Ordonanţa de urgenţă a nr.461 din 20 iunie 2017
Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru
stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de
asistenţă socială
(PL–x 151/2017)

33

16.

17.

18.

19.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.150/2017
Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii Monitorul Oficial, Partea I
nr.501 din 30 iunie 2017
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
(PL–x 455/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor
forestiere
(PL–x 270/2016)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor
(PL–x 113/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea
şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea
accesului la finanţare al fermierilor, pentru
completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru
cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional, precum şi pentru reglementarea
statutului dobânzilor încasate de gestionari din
plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a
sumelor rămase la dispoziţia acestora după
închiderea schemelor de garantare finanţate din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 20072013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit
2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

La promulgare
din 14 iunie 2017

La promulgare
din 22 iunie 2017

La promulgare
din 22 iunie 2017

(PL–x 179/2017)
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua
naţională a produselor agroalimentare româneşti
(PL–x 187/2017)
Lege pentru completarea Legii nr.205/2004 privind
protecţia animalelor

La promulgare
din 26 iunie 2017
La promulgare
din 26 iunie 2017

(PL–x 220/2015)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii depusă la Secretarul general
fondului funciar nr.8/1991
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
(PL–x 837/2015) asupra constituţionalităţii
legii
din 27 iunie 2017
Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a depusă la Secretarul general
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
(PL–x 103/2016) asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
nr.46/2008 Codul silvic, precum şi pentru
modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 pentru exercitarea dreptulu
privind trecerea unor drumuri forestiere din asupra constituţionalităţii
legii
domeniul public al statului şi din administrarea
din 28 iunie 2017
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul
public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în
administrarea consiliilor locale ale acestora
(PL–x 230/2017)
Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii
pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
a produselor lactate
legii
din 28 iunie 2017
(PL–x 49/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.121/2017
Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
nr.408 din 30 mai 2017
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.24/2010 privind implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
(PL–x 112/2017)
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K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din
Legea nr. 22/2017
Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al Monitorul Oficial, Partea I
nr.202 din 23 martie 2017
muniţiilor
(PL–x 159/2016)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii depusă la Secretarul general
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
al Camerei Deputaţilor
Ministerului Apărării
pentru exercitarea dreptulu
(PL–x 320/2016) asupra constituţionalităţii
legii
din 28 iunie 2012
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
Legea nr. 71/2017
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei Monitorul Oficial, Partea I
privind patrularea comună la frontiera de stat nr.278 din 20 aprilie 2017
româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la
Bucureşti
(PL–x 16/2017)
La promulgare
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
din 24 mai 2017
Guvernului
nr.76/2016
privind
înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de
Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
(PL–x 9/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 95/2017
Guvernului
nr.15/2017
pentru
completarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.334 din 8 mai 2017
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 159/2017)
La Senat
Propunere legislativă privind organizarea şi
din 11 aprilie 2017
funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă
Se comunică respingerea
(Pl–x 106/2017)

36

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 103/2017
Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 Monitorul Oficial, Partea I
nr.367 din 17 mai 2017
alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea
forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român
(PL–x 169/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr. 116/2017
nr.25/2016 pentru modificarea şi completarea unor Monitorul Oficial, Partea I
nr.403 din 29 mai 2017
acte normative în domeniul străinilor
(PL–x 526/2016)
Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea
corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile

La Senat
din 24 aprilie 2017

(PL–x 131/2017)
La promulgare
Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.291/2007
din 12 iunie 2017
privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de
operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe
teritoriul României
(PL–x 189/2017)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
pentru exercitarea dreptulu
Ministerului Apărării
asupra constituţionalităţii
legii
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
din 28 iunie 2012
(PL–x 320/2016)
La Senat
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de
din 27 iunie 2017
Amendare semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016,
a Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul
militar semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
(PL–x 217/2017)
Proiect de Lege pentru completarea Legii
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române

La Senat
din 27 iunie 2017

(PL–x 176/2017)
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14.

15.

16.

La Senat
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
din 27 iunie 2017
Guvernul României şi Guvernul Republicii
Macedonia
privind
protecţia
reciprocă
a
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4
august 2016
(PL–x 224/2017)
La Senat
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
din 27 iunie 2017
Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale
Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor
clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie
2016
(PL–x 229/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.118/2017
Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
nr.408 din 30 mai 2017
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul
poliţistului
(PL–x 476/2017)
L. Domeniul politică externă:

1.

2.

Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi
Legea nr.100/2017
cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi Monitorul Oficial, Partea I
statele membre, pe de o parte, şi Republica nr.464 din 21 iunie 2017
Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21
decembrie 2015
(PL –x 17/2017)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a În reexaminare la cererea
Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi Preşedintelui, la Senat din
30 mai 2017
funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea
de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru
Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb
(PL –x 152/2017)
M. Domeniul economic:

1.

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.14/2017
Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Monitorul Oficial, Partea I
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 nr.194 din 20 martie 2017
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice
(PL –x 474/2015)
38

2.

3.

4.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.13/2017
Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194 din 20 martie 2017
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice
(PL –x 264/2013)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.42/2017
Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului Monitorul Oficial, Partea I
legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual nr.217 din 30 martie 2017
pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului S.A.
(PL –x 111/2017)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.94/2017
Guvernului
nr.27/2016
pentru
modificarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.334 din 8 mai 2017
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012
privind cadrul instituţional pentru coordonarea,
implementarea şi gestionarea asistenţei financiare
acordate României prin Mecanismul financiar al
Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul
financiar norvegian pe perioada de programare
2009-2014
(PL –x 479/2016)
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IV. CENTRALIZATOR
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE
DE CAMERA DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
(pe domenii de reglementare)
Nr. proiectelor de
legi/propunerilor
legislative

Domeniul de reglementare
A.

Domeniul buget-finanţe

35

B.

Domeniul juridic

19

C.

Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport

20

D.

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

1

E.

Domeniul industrie, servicii şi transporturi

20

F.

Domeniul administraţie publică

22

G.

Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate

23

H.

Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei

I.

Domeniul sănătate şi familie

11

J.

Domeniul agricultură şi mediul înconjurător

26

K.

Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

16

L.

Domeniul politică externă

2

M.

Domeniul economic

4

N.

Domeniul privind
pretutindeni

de

-

O

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

-

- proiecte de legi/propunere legislative adoptate
Total:
- proiecte de legi/propunere legislative respinse
definitiv
Total:

199

sprijinul

acordat

românilor

-

229
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

H.C.D. nr.1/05-01-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.2/05-01-2017 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului
Dobra Călin Ionel
H.C.D. nr.3/05-01-2017 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al doamnei
Luca Andaluzia
H.C.D. nr.4/16-01-2017 - HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
H.C.D. nr.5/16-01-2017 - HOTĂRÂRE privind efectuarea unui control de către Curtea de
Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din
lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României
H.C.D. nr.6/16-01-2017 - HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2017
H.C.D. nr.7/01-02-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.8/01-02-2017 - HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi
chestorilor Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.9/14-02-2017 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului
Adrian lonuţ Gâdea
H.C.D. nr.10/14-02-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.11/21-02-2017 - HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
H.C.D. nr.12/21-02-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.13/21-02-2017 - HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a secretarului general
al Camerei Deputaţilor, la cerere, ca urmare a pensionării
H.C.D. nr.14/21-02-2017 - HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general al Camerei
Deputaţilor
H.C.D. nr.15/28-02-2017 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.16/28-02-2017 - HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a unui secretar general
adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie
H.C.D. nr.17/28-02-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.18/07-03-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
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19. H.C.D. nr.19/07-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice şi a
statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe
20. H.C.D. nr.20/21-03-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
21. H.C.D. nr.21/28-03-2017 - HOTĂRÂRE pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de
Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din
lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României
22. H.C.D. nr.22/28-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a
conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a
Ortodoxiei
23. H.C.D. nr.23/04-04-2017 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului
Manuel Costescu
24. H.C.D. nr.24/04-04-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
25. H.C.D. nr.25/04-04-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european durabil - Acţiunea europeană
pentru durabilitate COM (2016) 739
26. H.C.D. nr.26/04-04-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile nouînfiinţate şi extinderea acestora COM (2016) 733
27. H.C.D. nr.27/04-04-2017 - HOTĂRÂRE privind completarea art. 113 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor
28. H.C.D. nr.28/04-04-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (2) al art. 214 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor
29. H.C.D. nr.29/04-04-2017 - HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei
Deputaţilor
30. H.C.D. nr.30/11-04-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
31. H.C.D. nr.31/19-04-2017 - HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
32. H.C.D. nr.32/19-04-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
comună a Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de
securitate către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta
central-mediteraneeană - Gestionarea fluxurilor de migratie, salvarea de vieţi omeneşti JOIN(2017)4
33. H.C.D. nr.33/25-04-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
34. H.C.D. nr.34/03-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea
de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică
digitală COM(2016)593
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35. H.C.D. nr.35/03-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi
Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării
COM (2016)950
36. H.C.D. nr.36/09-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor la
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a
energiei electrice (reformare) COM (2016) 861
37. H.C.D. nr.37/09-05-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor
38. H.C.D. nr.38/16-05-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor 39. H.C.D. nr.39/16-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Investitia în Tinerii Europei COM (2016) 940
40. H.C.D. nr.40/16-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016)941
41. H.C.D. nr.41/23-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
comună a Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de
securitate către Parlamentul European şi Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru
Siria - JOIN (2017)11
42. H.C.D. nr.42/23-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European,
Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Accelerarea inovării în domeniul
energiei curate - COM (2016)763
43. H.C.D. nr.43/23-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniilor referitoare la
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social si Economic
European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Energie curată pentru toti
europenii - COM (2616) 860 şi la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016)861
44. H.C.D. nr.44/23-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind eficientizarea politicii de retumare a
Uniunii Europene - Un plan de acţiune reînnoit - COM (2017) 200, însoţită de Recomandarea
Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a
Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului - COM (2017) 1600
45. H.C.D. nr.45/30-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a
societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682,
Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor
(CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală
comună a societăţilor COM (2016)685
46. H.C.D. nr.46/30-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea
de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767
47. H.C.D. nr.47/30-05-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi
Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM
(2017) 34
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48. H.C.D. nr.48/30-05-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
49. H.C.D. nr.49/07-06-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
50. H.C.D. nr.50/13-06-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
51. H.C.D. nr.51/13-06-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM
(2017)211
52. H.C.D. nr.52/13-06-2017 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului
Nicolăescu Gheorghe-Eugen
53. H.C.D. nr.53/20-06-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă
privind viitorul Europei. Reflecţii si scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017)2025
54. H.C.D. nr.54/27-06-2017 - HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
55. H.C.D. nr.55/27-06-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor
56. H.C.D. nr.56/27-06-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi
cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează COM(2017) 252 şi Propunerea de
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa
profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE
a Consiliului COM(2017) 253
57. H.C.D. nr.57/27-06-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul
de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei COM(2017) 206
58. H.C.D. nr.58/27-06-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei
privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi COM(2017) 228
59. H.C.D. nr.59/27-06-2017 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale
COM(2017) 250
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

H.P. nr.1/04-01-2017 - HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului
H.P. nr.2/16-01-2017 - HOTĂRÂRE privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe; activitate bancară şi piaţă de
capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a
realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul
României
H.P. nr.3/16-01-2017 - HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei
comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii
H.P. nr.4/06-02-2017 - HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1)
din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru
buget, finanţe si bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea
condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie
2016, de către Guvernul României
H.P. nr.5/13-02-2017 - HOTĂRÂRE privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la
organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva
corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice
H.P. nr.6/13-02-2017 - HOTĂRÂRE privind continuarea misiunii Armatei României,
începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de
dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit
H.P. nr.7/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei
H.P. nr.8/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
H.P. nr.9/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
H.P. nr.10/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a
conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Cooperării Economice a Mării Negre
H.P. nr.11/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a
conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
H.P. nr.12/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a
conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană Dimensiunea Parlamentară
H.P. nr.13/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind constituirea Delegaţiei permanente a
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
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14. H.P. nr.14/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a
conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Mediteranei
15. H.P. nr.15/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a
conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
16. H.P. nr.16/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a
conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est
17. H.P. nr.17/01-03-2017 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor,
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
18. H.P. nr.18/01-03-2017 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
19. H.P. nr.19/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a părţii
române în cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi
Parlamentul Republicii Moldova
20. H.P. nr.20/01-03-2017 - HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României
nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia
21. H.P. nr.21/01-03-2017 - HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei
parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe
22. H.P. nr.22/22-03-2017 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017
23. H.P. nr.23/22-03-2017 - HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcţiei de director al
Serviciului de Informaţii Externe
24. H.P. nr.24/22-03-2017 - HOTĂRÂRE pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de
Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea
condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie
2016, de către Guvernul României 25. H.P. nr.25/26-04-2017 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului
de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe
anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune
26. H.P. nr.26/26-04-2017 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului
de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe
anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune
27. H.P. nr.27/26-04-2017 - HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate şi a
Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2015
28. H.P. nr.28/26-04-2017 - HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate şi a
Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016
29. H.P. nr.29/26-04-2017 - HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si funcţionarea Comisiei comune
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar
asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 30. H.P. nr.30/26-04-2017 - HOTĂRÂRE privind constituirea grupurilor parlamentare de
prietenie
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31. H.P. nr.31/26-04-2017 - HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei
permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
32. H.P. nr.32/26-04-2017 - HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei
permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea
Parlamentară
33. H.P. nr.33/26-04-2017 - HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al
Societăţii Române de Radiodifuziune
34. H.P. nr.34/09-05-2017 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a
Detaşamentului NATO de Contra informaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST
DETACHMENT - BuDET
35. H.P. nr.35/09-05-2017 - HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului PRO- America
36. H.P. nr.36/11-05-2017 - HOTĂRÂRE privind revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia
de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului
Autorităţii de Supraveghere Financiară
37. H.P. nr.37/11-05-2017 - HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
38. H.P. nr.38/11-05-2017 - HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art. 9 din
Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
39. H.P. nr.39/11-05-2017 - HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a
Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor
din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial
40. H.P. nr.40/24-05-2017 - HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreşedinte si a doi membri în
Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
41. H.P. nr.41/24-05-2017 - HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale
Permanente
42. H.P. nr.42/24-05-2017 - HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului de
administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
43. H.P. nr.43/24-05-2017 - HOTĂRÂRE privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
44. H.P. nr.44/28-06-2017 – HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Parlamentului României nr.39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a
Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor
din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial
45. H.P. nr.45/28-06-2017 - HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului
pentru întregirea Neamului
46. H.P. nr.46/28-06-2017 – HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
47. H.P. nr.47/28-06-2017 – HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a
prim-vicepreşedintelui - membru executiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere
Financiară
48. H.P. nr.48/28-06-2017 – HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului director al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
49. H.P. nr.49/28-06-2017 – HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului director al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
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50. H.P. nr.50/28-06-2017 – HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României
nr.3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii
Serviciului Român de Informaţii
51. H.P. nr.51/28-06-2017 – HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României
nr.21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor
şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de
Informaţii Externe
52. H.P. nr.52/29-06-2017 – HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a
Comandamentului Multinaţional de Brigadă (HQ MN BDE) sub coordonarea
Comandamentului Multinaţional de Divizie
53. H.P. nr.53/29-06-2017 - HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE ÎN PROGRAMUL LEGISLATIV PRIORITAR AL
GUVERNULUI
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
În şedinţa din data de 16 martie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului
pentru prima sesiune ordinară a anului 2017, care cuprinde 118 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 59 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Camera decizională
Proiecte
Camera Deputaţilor primă Cameră sesizată:

4

Camera Deputaţilor Cameră decizională:

55

Senat
În procedură

Total

Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR
Camera decizională
Proiecte
- transmise la Senat:
- pe ordinea de zi a plenului:
0 - respinse definitiv:
0
- la comisiile permanente:
0 - în curs de promulgare:
- înregistrate la BP:
0 - legi promulgate:
- transmise la Senat:
- pe ordinea de zi a plenului:
10
- respinse definitiv:
0 - la comisiile permanente:
22
- în curs de promulgare:
- înregistrate la BP :
0
- legi promulgate:
0

59

0

32

0
0
2
2
0
0
6
17
27

59
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ANEXA

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului

în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR

Nr.
Crt.

1.

2.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea
art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a
art.45 din Legea serviciilor de transport public local
Decontarea integrală a abonamentelor de
nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 din
PLx
transport emise de operatorii de transport
Guvernului
nr.29/2013
privind
115/2017 Ordonanţa
rutier pentru facilităţile de transport
reglementarea unor măsuri bugetare.
acordate elevilor prevăzute la alin.3 al
L
art.84 din Legea nr.1/2011, cu modificările
587/2016 - Caracter: ordinar
şi completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
524/2011 de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2010.
L
616/2011 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
08.02.2017
CD - OZ Plen
INV şi TRSP

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise şi
respinse
depus pe data
de 26.06.2017
(369/R/2017)

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

Raport depus
pe data de
25.10.2012
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Nr.
Crt.

3.

4.

5.

6.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
525/2011 stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
L
- Caracter: ordinar
617/2011 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
PLx
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
203/2013
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2011.
L
- Procedură de urgenţă: nu
241/2013
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
PLx
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
428/2012
stat pe anul 2011 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
L
2011.
394/2012
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
PLx
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
414/2013
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
L
2012.
547/2013
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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

Raport depus
pe data de
25.10.2012

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

Raport depus
pe data de
23.10.2013

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

Raport depus
pe data de
23.10.2013

CD +S
BUG CD +
BUG S

Raport depus
pe data de
25.06.2014
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Nr.
Crt.

7.

8.

9.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
411/2014 de execuţie a bugetului Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al
datoriei publice aferente anului 2013.
L
568/2014 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
PLx
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
412/2014
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
L
2013.
569/2014
- Procedură de urgenţă: nu
- 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 CD + S
execuţie a bugetului asigurărilor pentru BUG CD +
şomaj pe anul 2013 au fost întocmite în BUG S
structura bugetului aprobat prin Legea
bugetului asigurărior sociale de stat
nr.6/2013, aşa cum a fost modificată prin
ordonanţele de rectificare a bugetului.

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
PLx
562/2015 al datoriei publice aferente anului 2014.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
350/2015 - Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observaţii

Raport depus
pe data de
24.03.2015

Raport depus
pe data de
24.03.2015

Raport depus
pe data de
28.06.2016
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Nr.
Crt.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

10.

Reglementarea modalităţii de plată a
contribuţiei pentru medicamentele ce vor
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
face
obiectul
contractului
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea
PLx
cost/volum/cost/volum-rezultat,
incluse
71/2015 unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru
condiţionat în Lista cuprinzând denumiri
modificarea unor acte normative.
comune internaţionale corespunzătoare
- Procedură de urgenţă: da
L
medicamentelor de care beneficiază
604/2014 - Iniţiator: Guvern
persoanele asigurate, cu sau fără
contribuţie personală, pe baza prescripţiei
- Cameră decizională: CD
medicale în sistemul de asigurări sociale de
sănătate

S - Adoptat pe
18.02.2015
CD - BUG şi
SAN pt. raport
comun

11.

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a Instituirea unui mecanism electronic de
PLx
evidenţă şi comunicare în materia
554/2015 achitării amenzilor contravenţionale.
amenzilor contravenţionale, în măsură să
permită furnizarea în timp real a datelor
L
- Procedură de urgenţă: nu
despre creanţele datorate şi plăţile
279/2015 - Iniţiator: Guvern
efectuate.
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat pe
29.06.2015
CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

12.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
PLx
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
504/2016
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora.
L
- Procedură de urgenţă: da
454/2016
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Actualizarea definiţiei autorităţilor cu
competenţe în gestionarea fondurilor
europene,
în
vederea
extinderii
aplicabilităţii
prevederilor
prezentei
ordonanţe la toate structurile care au
responsabilitatea gestionării şi controlului
fondurilor
europene,
inclusiv
cele
nominalizate
pentru
perioada
de
programare 2014-2020.

S - Adoptat pe
01.11.2016
CD - BUG şi
JUR
pt. raport
comun

Observaţii

TDR:
02.03.2015

TDR:
22.09.2015

TDR:
15.11.2016
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Nr.
Crt.

13.

14.

15.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele
de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
PLx
511/2016 precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010
privind contractele de credit pentru consumatori.
L
548/2016 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea
PLx
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii
24/2017
produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi
de tramvaie.
L
- Procedură de urgenţă: da
550/2016
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri
de eficientizare a implementării proiectelor de
PLx
infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul
128/2017
transporturilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.
L
- Caracter: ordinar
633/2016
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Transpunerea
prevederilor
Directivei
2014/17/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 4 februarie 2014 privind
contractele de credit oferite consumatorilor
pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de
modificare a Directivelor 2008/48/CE şi
2013/36/UE şi a Regulamentului (UE)
nr.1093/2010.

S - Adoptat pe
01.11.2016
CD - BUG şi
JUR
pt. raport
comun

Reglementarea asigurării obligatorii de
răspundere civilă pentru prejudicii produse
terţilor prin accidente de vehicule, precum
şi a organizării şi funcţionării Biroului
Asigurătorilor de Autovehicule din
România. Intervenţiile legislative vizează
reglementarea contractului de asigurare
RCA

S - Adoptat pe
22.12.2016
CD - BUG,
IND, JUR şi
TRSP
pt. raport
comun

Modificarea
şi
completarea
OUG
nr.12/1998, precum şi a OUG nr.40/2015.
Modificările vizează modalitatea de
încheiere
de
către
Ministerul
Transporturilor a contractelor de servicii
publice cu operatorii de transport feroviar
în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de
serviciu public de interes naţional în
vederea furnizării de servicii de transport
adecvate

S - Adoptat pe
08.02.2017
CD - BUG şi
TRSP
pt. raport
comun

Observaţii

TDR:
15.11.2016

TDR:
16.02.2017

TDR:
07.03.2017
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Nr.
Crt.

16.

17.

18.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect
de
Lege
privind
comparabilitatea
comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea
PLx
conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu
238/2017
servicii de bază.
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: da
116/2017
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

S - Adoptat pe
20.06.2017
CD - BUG şi
IND
pt. raport
comun

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 Aprobarea contului general anual de CD +S
PLx
execuţie a bugetului de stat aferent anului
191/2017 al datoriei publice aferente anului 2015.
BUG CD +
2015,
- Procedură de urgenţă: nu
BUG S
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2015.
Aprobarea contului general anual de CD +S
- Procedură de urgenţă: nu
PLx
execuţie al bugetului asigurărilor sociale
- Iniţiator: Guvern
192/2017
BUG CD +
de stat aferent anului 2015
- Cameră decizională: CD+Senat
BUG S

Observaţii

TDR:
28.06.2017

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017
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Nr.
Crt.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

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
- Caracter: ordinar
European şi Consiliului Uniunii Europene
- Procedură de urgenţă: da
din 25 mai 1999 privitor la anumite aspecte
- Iniţiator: Guvern
ale vânzării de bunuri de consum şi
- Cameră decizională: CD
garanţii conexe.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000
regimul metalelor preţioase din România,
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor
republicată,
cu
modificările
şi
preţioase în România.
completările
ulterioare,
în
scopul
- Caracter: organic
transpunerii în legislaţia internă a
- Procedură de urgenţă: da
prevederilor Directivei 2006/123/CE a
- Iniţiator: Guvern
Parlamentului European şi a Consiliului
din 12 decembrie 2006 privind serviciile în
- Cameră decizională: CD
cadrul pieţei interne, în ceea ce priveşte
efectuarea operaţiunilor
cu metale
preţioase şi pietre preţioase.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă Transpunerea
prevederilor
Directivei
a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.
2013/11/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 21 mai 2013 privind
soluţionarea alternativă a litigiilor în
- Caracter: ordinar
materie de consum şi de modificare a
- Procedură de urgenţă: nu
Regulamentului (CE) nr. 2006.2004 şi a
- Iniţiator: Guvern
Directivei 2009/22/CE.
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative privind protecţia
PLx
100/2009 consumatorului.
19.
L
694/2008

PLx
445/2010
20.
L
229/2010

PLx
781/2015
21.
L
390/2015

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptat pe
11.02.2009
CD - IND
pt. raport

S - Adoptat pe
02.09.2010
CD - Retrimis
pe data de
19.03.2013 la
IND şi JUR
pt. raport
comun

Observaţii

TDR:
12.03.2009

TDR:
02.04.2013

S - Adoptat pe
02.11.2015
CD - IND şi
JUR
pt. raport
comun

TDR:
12.11.2015
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Nr.
Crt.

22.

23.

24.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Modificarea
si
completarea
Legii
nr.449/2003, în sensul introducerii unor
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
clarificări cu privire la definiţia
Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi
consumatorului, a garanţiei comerciale, a
completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea
PLx
garanţiei legale de conformitate şi a
213/2016 produselor şi garanţiile asociate acestora.
certificatului
de
garanţie.
Scopul
propunerii
este
de
a
îmbunătăţi
L
- Caracter: ordinar
reglementarea existentă în ceea ce priveşte
10/2016 - Procedură de urgenţă: nu
obligaţiile comerciantului şi drepturile
- Iniţiator: Guvern
consumatorului
atunci
când
sunt
- Cameră decizională: CD
achiziţionate
produse
de
folosinţă
îndelungată
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
Modificarea
şi
completarea
Legii
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi
nr.249/2015, în vederea deblocării pieţei
completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de
PLx
deşeurilor de ambalaje şi a reducerii
482/2016 gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
impactului financiar negativ asupra
operatorilor economici afectaţi, a reducerii
L
- Caracter: ordinar
cantităţilor de deşeuri generate, precum şi
455/2016 - Procedură de urgenţă: da
a creşterii capacităţilor de colectare şi
- Iniţiator: Guvern
reciclare a acestora
- Cameră decizională: CD
PLx
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.
468/2012
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
333/2016
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
19.04.2016
CD - IND
pt.raport

TDR:
26.05.2016

S - Adoptat pe
17.10.2016
CD - IND şi
MED
pt.raport
comun

S - Respins pe
Stabilirea
cadrului
legal
privind 30.10.2012
comercializarea suplimentelor alimentare
şi transpunerea Directivei 2002/46/CE a CD - AGRI şi
Parlamentului European şi a Consiliului SAN
referitoare la apropierea legislaţiilor
statelor membre privind suplimentele pt. raport
comun
alimentare.

TDR:
10.11.2016

TDR:
29.11.2012
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Nr.
Crt.

25.

26.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.171/2010, în sensul consolidării
cadrului legal, precum şi al întăririi
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
capacităţii de control privind integritatea
PLx
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi
fondului forestier naţional, trasabilitatea
23/2017
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi
materialelor lemnoase şi lupta împotriva
sancţionarea contravenţiilor silvice.
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din
L
- Procedură de urgenţă: da
lemnul forestier naţional şi din vegetaţia
547/2016
- Iniţiator: Guvern
forestieră de pe terenurile din afara
- Cameră decizională: CD
acestuia.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi
Reorganizarea Companiei Naţionale de
modificarea şi completarea unor acte normative.
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
PLx
- Procedură de urgenţă: da
România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi
26/2017
- Iniţiator: Guvern
înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii Rutiere (C.N.I.R.) ca societate pe
L
- Cameră decizională: CD
acţiuni, cu personalitate juridică, sub
557/2016
autoritarea Ministerului Transportului, de
interes strategic naţional

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
28.12.2016
CD - AGRI şi
JUR
pt. raport
comun

TDR:
16.02.2017

S - Adoptat pe
22.12.2016
CD - TRSP şi
JUR
pt. raport
comun

TDR:
16.02.2017
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Nr.
Crt.

27.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Crearea cadrului legal unitar privind
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de deşeurile de echipamente electrice şi
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de electronice, în contextul îndeplinirii
echipamente electrice şi electronice.
angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al
PLx
Uniunii
Europene,
evitând
astfel,
451/2015 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
eventualele
sancţiuni
generate
de
- Iniţiator: Guvern
nerespectarea legislaţiei europene, prin
L
depăşirea termenului de transpunere a
139/2015
Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului
- Cameră decizională: CD
European şi a Consiliului din 4 iulie 2012,
privind deşeurile de echipamente electrice
şi electronice (DEEE)

Stadiul

S - Adoptat pe
03.06.2015
CD - MED
pt. raport

Observaţii

TDR:
18.06.2015

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

28.

PLx
- Caracter: organic
825/2015
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
L
553/2015
- Cameră decizională: CD

Modificarea,
completarea,
respectiv
abrogarea, după caz, a opt acte normative,
pentru transpunerea Directivei 2008/99/CE
privind protecţia mediului prin intermediul
dreptului penal (Dosarul EU Pilot
5642/13/JUST).

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

TDR:
10.12.2015
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Nr.
Crt.

Nr.
înreg.

PLx
505/2016
29.
L
456/2016

PLx
139/2017
30.
L
638/2016

31.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Ordonanţei de
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului urgenţă a Guvernului nr.196/2005, în
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.
vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor
Administraţiei Fondului pentru Mediu în
- Procedură de urgenţă: da
ceea ce priveşte activitatea de administrare
a creanţelor fiscale, respectiv evidenţa,
stabilirea,
controlul
şi
colectarea
- Iniţiator: Guvern
veniturilor la Fondul pentru mediu.
- Cameră decizională: CD
Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
managementului ariilor naturale protejate,
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
respectiv,
suspendarea
aplicării
urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea
prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea
unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor
nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei
natural protejate.
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
- Procedură de urgenţă: da
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul
- Iniţiator: Guvern
ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei
- Cameră decizională: CD
sălbatice.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
Modificările cadrului legal de desfăşurare
judiciare de timbru.
PLx
a procesului civil prin adoptarea Codului
394/2013
de procedură civilă şi punerea în aplicare a
- Caracter: ordinar
noilor instituţii adoptate prin Codul civil
L
- Procedură de urgenţă: da
impune revizuirea urgentă a legislaţiei în
2992013 - Iniţiator: Guvern
materia taxelor judiciare de timbru
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
01.11.2016
CD - MED
pt. raport

TDR:
15.11.2016

S - Adoptat pe
20.02.2017
CD - MED
pt. raport

TDR:
16.03.2017

S - Adoptat pe
21.10.2013
CD - Retrimis
pe data de
27.02.2017 la
JUR pt. raport
suplimentar

TDR:
17.03.2017
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Nr.
Crt.

32.

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea
art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a
art.45 din Legea serviciilor de transport public local
PLx
nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 din
115/2017
Ordonanţa
Guvernului
nr.29/2013
privind
reglementarea unor măsuri bugetare.
L
587/2016
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Decontarea integrală a abonamentelor de
transport emise de operatorii de transport
rutier pentru facilităţile de transport
acordate elevilor prevăzute la alin.3 al
art.84 din Legea nr.1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare.

S - Adoptat pe
08.02.2017
CD - OZ Plen
INV şi TRSP

Observaţii

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise şi
respinse
depus pe data
de 26.06.2017
(369/R/2017)

II. PROIECTE DE LEGI ADOPTATE / RESPINSE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
Crt

Nr. înreg.

PLx
640/2015
L
455/2016

1.

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2015 privind unele măsuri pentru
implementarea mecanismului de alocare
tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră
producătorilor de energie electrică, pentru
perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii.

Obiectul de reglementare

Stabilirea unor măsuri pentru implementarea
mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră producătorilor de energie
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv
Planul naţional de investiţii.

Stadiul

S - Adoptat pe
05.10.2015
CD - Adoptat pe
27.06.2017

Observaţii

La SG din
data de
28.06.2017

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

Nr. înreg.

PLx
512/2016
2.
L
553/2016

Obiectul de reglementare
Titlul proiectului de lege
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte Modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact asupra domeniului normative cu impact asupra domeniului
achiziţiilor publice.
achiziţiilor publice, astfel încât să fie eliminate
sau modificate prevederile contradictorii
legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor
- Caracter: ordinar
publice, pentru a se evita declanşarea unor
- Procedură de urgenţă: da
proceduri de infrigement asupra României.
- Iniţiator: Guvern

Stadiul

S - Adoptată pe
01.11.2016

Observaţii

CD - Adoptată pe
20.06.2017

La SG din
data de
27.06.2017

S - Adoptată pe
20.02.2017
CD - Adoptată pe
20.06.2017

La SG din
data de
27.06.2017

S - Adoptată pe
29.05.2017
CD - Adoptată pe
20.06.2017

La SG din
data de
27.06.2017

- Cameră decizională: CD
PLx
143/2017
3.

L
3/2017

PLx
218/2017
4.
L
117/2017

Modificarea şi completarea prevederilor Legii
nr.227/2015 privind Codul fisca, pentru
susţinerea mediului de afaceri prin încurajarea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor,
precum şi a stimulării activităţilor de inovare,
cercetare şi dezvoltare, încurajarea vânzărilor
imobiliare, eliminarea inechităţilor privind
plata contribuţiilor pentru toţi salariaţii din
România, scutirea la plata impozitului pe venit
- Cameră decizională: CD
pentru salariaţii sezonieri
Reglementarea auditului statutar al situaţiilor
financiare anuale şi al situaţiilor financiare
Lege privind auditul statutar al situaţiilor
anuale consolidate, precum şi modificarea şi
financiare anuale şi al situaţiilor financiare
completarea unor acte normative în materie,
anuale consolidate şi de modificare a unor
pentru transpunerea Directivei 2014/56/UE a
acte normative.
Parlamentului European şi a Consiliului din 16
aprilie 2014, de modificare a Directivei
- Procedură de urgenţă: da
2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor
- Iniţiator: Guvern
financiare anuale
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

- Cameră decizională: CD
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Nr.
Crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
113/2017

Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

L
579/2016

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

5.

- Cameră decizională: CD

PLx
186/2017
6.
L
62/20177

Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005
privind ucenicia la locul de muncă şi a
Legii nr.335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ
superior.
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011,
în vederea transpunerii Directivei 2008/98/CE,
alături de eliminarea obligativităţii existenţei
Planurilor Regionale de Gestionare a
Deşeurilor, întrucât structurile cărora li se
adresează nu mai există (cele 8 regiuni de
dezvoltare),
de
posibilitatea
aplicării
principiului „plăteşte pentru cât arunci” de
către autorităţile publice locale, precum şi de
introducerea de obligaţii etapizate privind
nivelul de pregătire pentru reutilizare,
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere,
rambleiere care utilizează deşeuri pentru a
înlocui alte materiale, ale persoanelor juridice
pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de
construcţie/ demolări
Modificarea Legii nr.279/2005, în sensul că
angajatorul care încheie un contract de
ucenicie, pe toată perioada derulării acestuia,
beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de
1125 lei/lună (echivalentul în lei a 250 de
euro/lună), bani proveniţi din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, precum şi din
fonduri europene structurale de investiţii –
asistenţă financiară nerambursabilă acordată
României.

Stadiul

S - Adoptată pe
08.02.2017
CD - Adoptată pe
13.06.2017

S - Adoptată pe
02.05.2017
CD - Adoptată pe
13.06.2017

Observaţii

La
promulgare
din data de
22.06.2017

La
promulgare
din data de
22.06.2017
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Nr.
Crt

Nr. înreg.

PLx
11/2017
7.
L
47/2017

PLx
9/2017
8.
L
50/2017

PLx
321/2016
9.
L
581/2016

Obiectul de reglementare
Titlul proiectului de lege
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei Modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011.
naţionale nr.1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare.
-Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.76/2016 privind
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Direcţiei Generale de Protecţie Internă, ca
Direcţiei Generale de Protecţie Internă a
structură specializată cu atribuţii în domeniul
Ministerului Afacerilor Interne.
securităţii
naţionale,
în
subordinea
Ministerului
Afacerilor
Interne,
cu
- Caracter: organic
personalitate juridică, urmând a se desfiinţa
- Procedură de urgenţă: da
Departamentul de Informaţii şi Protecţie
- Iniţiator: Guvern
Internă.
- Cameră decizională: Senat
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2016 pentru
modificarea Legii nr.5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a zone protejate.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a - zone protejate, în vederea
corelării acesteia cu legislaţia în domeniu şi a
creării unui cadru unitar al ariilor naturale
protejate, la care să aibă acces în mod facil toţi
factorii interesaţi

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptată pe
07.03.2017
S - Adoptată pe
16.06.2017

CD - Adoptată pe
14.03.2017
S - Adoptată pe
15.05.2017

CD - Adoptată pe
18.10.2016
S - Adoptată pe
20.03.2017

La
promulgare
din data de
22.06.2017

La
promulgare
din data de
24.05.2017

Legea nr.
60/2017
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Nr.
Crt

Nr. înreg.

PLx
136/2017
10.
L
644/2016

PLx
461/2016
11.
L
424/2016

PLx
122/2017
12.
L
631/2016

Titlul proiectului de lege
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru
modificarea şi completarea art.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea
implementării programului "Prima casă",
precum şi pentru stabilirea unor măsuri la
nivelul administraţiei publice centrale.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege pentru modificarea şi completarea
art.1 din Legea nr.490/2004 privind
stimularea financiară a personalului care
gestionează fonduri comunitare.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice centrale, pentru
prorogarea termenului prevăzut la art.136
din Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea art.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.60/2009. Intervenţiile legislative vizează
definirea noţiunii de locuinţă nouă în sensul
programului „Prima casă”, introducerii unei
garanţii diferenţiate la creditele destinate
achiziţiei de locuinţe, al introducerii unei
modificări cu privire la opţiunea finanţatorilor
de a reutiliza plafonul de 50% din soldul total
al garanţiilor acordate în cadrul Programului.
Modificarea şi completarea art.1 din Legea
nr.490/2004, introducând printre beneficiarii
stimulării
financiare
personalul
care
gestionează fonduri comunitare şi personalul
de specialitate care îndeplineşte efectiv
atribuţii de gestionare a fondurilor alocate prin
Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi
Fondul pentru Securitate Internă.

Stabilirea
unor
măsuri
în
domeniul
administraţiei publice centrale, prorogarea
termenului prevăzut la art.36 din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative.

Stadiul

S - Adoptată pe
13.02.2017
CD - Adoptată pe
21.03.2017

S - Adoptată pe
11.04.2016
CD - Adoptată pe
28.03.2017

Observaţii

Legea nr.
62/2017

Legea nr.
77/2017

S - Adoptată pe
08.02.2017
CD - Adoptată pe
04.04.2017

Legea nr.
80/2017

- Cameră decizională: CD
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Nr.
Crt

Nr. înreg.
PLx
133/2017

13.

L
634/2016

PLx
146/2017
14.
L
9/2017

PLx
460/2016
15.
L
431/2016

PLx
117/2017
16.
L
589/2016

Titlul proiectului de lege
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul financiar-fiscal.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- - Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- - Cameră decizională: CD
Lege
pentru
aprobarea
Ordonanţei
Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea
spaţiului maritim.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind
aprobarea Programului pilot de acordare a
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi
elevii din 50 de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015,
a Legii nr.207/2015, precum şi a altor acte
normative specifice, în scopul reglementării
unor măsuri financiar-fiscale, cu impact direct
asupra flexibilizării mijloacelor de plată şi al
îmbunătăţirii transparenţei bugetare.
Modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
precum şi a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
urmărindu-se
sprijinirea
dezvoltării
investiţiilor, reducerea mecanismelor de
dezvoltare necontrolată a localităţilor, precum
şi eliminarea disfuncţionalităţilor existente la
nivelul autorităţilor administraţiei publice
responsabile cu autorizarea construcţiilor.

Stadiul
S - Adoptată pe
13.02.2017
CD - Adoptată pe
04.04.2017

Observaţii

Legea nr.
82/2017

S - Adoptată pe
20.02.2017
CD - Adoptată pe
04.04.2017

Legea nr.
86/2017

Stabilirea
cadrului
normativ
pentru
amenajarea spaţiului maritim, urmărind
promovarea creşterii durabile a economiilor
maritime, a dezvoltării durabile a zonelor
marine şi a utilizării durabile a resurselor
marine.

S - Adoptată pe
10.10.2016
CD - Adoptată pe
04.04.2017

Legea nr.
88.2017

Aprobarea Programului-pilot de acordare a
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi
elevii din 50 de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat, ce se va desfăşura pe
durata anului şcolar 2016-2017, în vederea
asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu
la educaţie al tuturor copiilor, indiferent de
mediul rezidenţial de apartenenţă sau de
situaţia socio-economică.

S - Adoptată pe
08.02.2017
CD - Adoptată pe
11.04.2017

Legea nr.
92/2017
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Nr.
Crt

Nr. înreg.

PLx
154/2017
17.
L
56/2017

PLx
141/2017
18.
L
645/2016

Titlul proiectului de lege
Lege privind ratificarea Acordului de
împrumut (Cel de-al doilea împrumut
pentru politici de dezvoltare privind
eficientizarea finanţelor publice şi creşterea
economică) dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20
decembrie 2016.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru
prorogarea unor termene, instituirea unor
noi termene, privind unele măsuri pentru
finalizarea
activităţilor
cuprinse
în
contractele încheiate în cadrul Acordului de
împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului
privind reforma sistemulu judiciar, semnat
la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat
prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

Obiectul de reglementare
Ratificarea Acordului de împrumut (cel de-al
doilea împrumut pentru politici de dezvoltare
privind eficientizarea finanţelor publice şi
creşterea economică), în valoare de 500
milioane de euro. Măsurile de reformă asociate
acestuia se referă, în principal, la
îmbunătăţirea administrării datoriei publice
guvernamentale,
îmbunătăţirea
eficienţei
cheltuielilor publice şi a managementului şi
performanţelor întreprinderilor de stat, precum
şi la îmbunătăţirea pieţei de energie şi a pieţei
de capital, precum şi a cadastrului.

Prorogarea unor termene, instituirea unor noi
termene, stabilirea unor măsuri pentru
finalizarea acţiunilor pentru activităţile
cuprinse în contractele încheiate în cadrul
Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului
privind reforma sistemului judiciar, ratificat
prin Legea nr.205/2006, precum şi modificarea
unor acte normative, intervenţiile legislative
vizând evitarea unor blocaje care ar putea să
apară în mai multe domenii, cauzate de
imposibilitatea îndeplinirii la timp a unor
obligaţii instituite prin respectivele acte
normative.

Stadiul

CD - Adoptată pe
21.03.2017
S - Adoptată pe
18.04.2017

S - Adoptată pe
20.02.2017
CD - Adoptată pe
25.04.2017

Observaţii

Legea nr.
102/2017

Legea nr.
111/2017

- Cameră decizională: CD
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Nr.
Crt

Nr. înreg.

PLx
526/2016
19.
L
438/2016

Titlul proiectului de lege
Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în
domeniul străinilor.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
476/2016
20.
L
375/2016

PLx
112/2017
21.

L
576/2016

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul străinilor, cu scopul de
a crea un cadru legislativ mai clar şi de a oferi
posibilitatea gestionării eficiente a migraţiei,
azilului şi angajării în muncă a străinilor. Se
urmăreşte, în principal, transpunerea parţială
în legislaţia internă a Directivei 2014/36/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din
2014, precum şi a Directivei 2014/66/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din
2014.

Lege privind aprobarea Ordonaţei de
Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002,
urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru
în sensul punerii în acord cu Deciziile Curţii
modificarea
şi
completarea
Legii
Constituţionale nr.172 şi 244 din 24 martie
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului.
2016 şi, respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi
armonizarea
şi
dezvoltarea
carierei
- Procedură de urgenţă: da
poliţistului, prin crearea unui cadru legislativ
- Iniţiator: Guvern
îmbunătăţit care să conducă la o stabilitate şi
eficienţă legislativă în domeniu.
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a Modificarea şi completarea Ordonanţei de
consumului de fructe proaspete în şcoli.
urgenţă a Guvernului nr.24/2010, în sensul
- Procedură de urgenţă: da
includerii preşcolarilor din grădiniţele de stat
- Iniţiator: Guvern
şi particulare acreditate cu program normal de
4 ore în grupul ţintă de beneficiari ai
- Cameră decizională: CD
distribuţiei gratuite de fructe.

Stadiul

S - Adoptată pe
01.11.2016
CD - Adoptată pe
25.04.2017

S - Adoptată pe
17.10.2016
CD - Adoptată pe
03.05.2017

Observaţii

Legea nr.
116/2017

Legea nr.
118/2017

S - Adoptată pe
08.02.2017
CD - Adoptată pe
03.05.2017

Legea nr.
121/2017
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Nr.
Crt

Nr. înreg.
PLx
317/2016

22.
L
237/2016

PLx
174/2017
23.
L
33/2017

PLx
337/2013
24.

L
501/2013

Obiectul de reglementare
Titlul proiectului de lege
Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.182/2000 privind protejarea Transpunerea Directivei 2014/60/UE a
patrimoniului cultural naţional mobil.
Parlamentului European şi a Consiliului din
2014 privind restituirea bunurilor culturale
care au părăsit ilegal teritoriul unui stat
- Procedură de urgenţă: nu
membru şi de modificare a Regulamentului
- Iniţiator: Guvern
(UE) nr.1024/2012.
- Cameră decizională: CD
Lege
privind
aprobarea
participării
României ca membru asociat la Proiectul
BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi Aprobarea participării României ca membru
transferul profiturilor-iniţiat de OCDE, asociat la Proiectul BEPS-Erodarea bazei de
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la impozitare şi transferul profiturilor-iniţiat de
OG nr.41/1994 privind autorizarea plăţii Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale Economică-OCDE,
precum
şi
pentru
interguvernamentale la care România este completarea anexei nr.1 la Ordonanţa
parte.
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este
- Procedură de urgenţă: nu
parte.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor , precum şi
Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva
pentru instituirea unor măsuri de prevenire
2010/78/UE a Parlamentului European şi a
şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Consiliului din 2010 cu privire la competenţele
diferitelor
Autorităţi
europene
de
- Reexaminare la cererea Preşedintelui
supraveghere, precum şi stabilirea precisă a
României
autorităţilor naţionale competente în domeniu
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
28.06.2016
CD - Adoptată pe
03.05.2017

Legea nr.
123/2017

S - Adoptată pe
03.04.2017
CD - Adoptată pe
03.05.2017

Legea nr.
124/2017

S - Adoptată pe
25.02.2014
CD - Adoptată pe
16.05.2017

Legea nr.
125/2017
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Nr.
Crt

Nr. înreg.

PLx
324/2016
25.
L
259/2016

Titlul proiectului de lege
Lege privind aprobarea OUG nr.16/2016
pentru completarea anexei la OUG
nr.36/2013 privind aplicarea în perioada
2013-2018 a unor măsuri de protecţie
socială acordată persoanelor disponibilizate
prin concedieri colective efectuate în baza
planurilor de disponibilizare, precum şi alte
măsuri.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

PLx
134/2017
26.

L
636/2016

PLx
455/2016
27.

L
543/2016

- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru
suspendarea prevederilor art.23 alin.23
alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru
modificarea Legii nr.289/2002 privind
perdelele forestiere de protecţie.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Aacordarea venitului lunar de completare
prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.36/2013
şi
persoanelor
disponibilizate de la Compania Naţională a
Uraniului S.A., precum şi completarea Listei
operatorilor economici pentru care planul de
disponibilizare se întocmeşte pentru reducerea
activităţii, cu două noi puncte, pct.3 şi 4, în
care sunt nominalizaţi doi operatori economici,
respectiv: Societatea Complexul Energetic
Hunedoara S.A. şi Compania Naţională a
Uraniului S.A. Bucureşti

Stadiul

S - Adoptată pe
05.09.2016
CD - Adoptată pe
16.05.2017

S - Adoptată pe
Suspendarea până la data de 25 aprilie 2017 a
13.02.2017
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic CD - Adoptată pe
nr.407/2006, referitoare la interzicerea 16.05.2017
păşunatului animalelor domestice în teren
agricol între 6 decembrie - 24 aprilie.
Abrogarea procedurii de expropriere pentru
cauză de utilitate publică în vederea realizării
perdelelor forestiere prevăzută de Legea
nr.289/2002, urmând ca aceasta să se realizeze
potrivit prevederilor Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local, cu modificările şi
completările ulterioare.

Observaţii

S - Adoptată pe
10.10.2016
CD - Adoptată pe
30.05.2017

Legea nr.
135/2017

Legea nr.
139/2017

Legea nr.
150/2017
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LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

ECON
BUG
IND
TRSP
AGRI
DROM
ADMIN
MED
MUN
SAN
INV
CULT
JUR
APAR
POL EXT
INFOCOM

Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
În prima sesiune parlamentară a anului 2017 au fost înregistrate 24 propuneri legislative pentru care
Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare publică. Pentru 7
dintre acestea au fost formulate 35 propuneri şi sugestii, din care au fost validate 33. Motivul pentru care 2
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 2017

Titlul propunerii legislative
Nr.
crt.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Propunere legislativă referitoare la 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
Propunere legislativă privind organizarea şi
funcţionarea corpului pompierilor militari şi a
protecţiei civile
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi
Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei
publice locale
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea
şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii
nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru
modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de
informaţii

TOTAL

Număr
înreg.

Nr.
Număr de
propuneri/
propuneri
sugestii primite/validate
primite

Pl-x 108
13.02.2017

3

3

Pl-x 131
20.02.2017

2

2

Pl-x 155
13.03.2017

3

2

Pl-x 176
18.04.2017

1

1

Pl-x 210
29.05.2017

23

23

Pl-x 211
29.05.2017

2

2

Pl-x 237
26.06.2017

1

0

35

33
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
În sesiunea parlamentară ordinară februarie – iunie 2017, la Camera
Deputaţilor au funcţionat 21 comisii permanente, 6 comisii permanente comune cu
Senatul, o comisie specială şi 1 comisie specială de anchetă comune cu Senatul.
În prima sesiune parlamentară a anului 2017, comisiile permanente ale Camerei
Deputaţilor şi comisiile comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit
în 1456 şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 481 rapoarte şi 622 avize.
Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la
comisiile parlamentare, au fost depuse 1553 amendamente, din care 1175 admise şi
378 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 2017.
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 2017.
Activitatea de control parlamentar se exercită la nivelul comisiilor prin diverse
modalităţi: audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de
activitate şi strategii ale ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate
sub control parlamentar, anchete parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri
şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori etc.
Au fost depuse pentru analiză şi dezbatere rapoarte de activitate pentru anul
2015 de la: Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi.
Pentru anul 2016 au fost depuse rapoarte de activitate de la : Societatea
Română de Radiodifuziune, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi,
Agenţia Naţională Anti-Doping, Avocatul Poporului, Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Societatea Română
deTeleviziune, Agenţia de Presă AGERPRES, Consiliul Naţional al Audiovizualului,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Autoritatea Electorală
Permanentă, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),
Consiliul Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) şi Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
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Au avut loc audieri ale candidaţilor propuşi pentru Consiliul de Administraţie
la Societatea Română de Televiziune, pentru funcţia de director general interimar la
Societatea Română de Radiodifuziune, pentru funcţia de preşedinte la ANCOM,
pentru Comitetul de Reglementare ANRE, pentru funcţia de viceguvernator BNR,
pentru funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte ASF, pentru
Colegiul Director al CNSAS şi pentru Colegiul Director al CNCD.
Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare februarie
– ianuarie 2017, 2656 petiţii, scrisori şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de
către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii
profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau juridice, cu privire la modul de
aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate de
către instituţiile publice competente.
Pe lângă activitatea legislativă evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control
parlamentar, activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizat şi în alte acţiuni,
astfel:
Comisia pentru politică externă:
Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale cu: negociatorul şef al Uniunii
Europene pentru Brexit, cu delegaţia Uniunii Ucrainienilor din România, cu o
delegaţie parlamentară irakiană, cu asistentul secretarului general al NATO pentru
Democraţie Publică, cu delegaţia Comisiei de relaţii internaţionale a Parlamentului
Federaţiei Valonia-Bruxelles.
Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale la: Forumul European pentru
Reducerea Riscului de Dezastre- Istanbul, Conferinţa Interparlamentară privind
Politica Externă şi de Securitate Comună- Malta, Conferinţa privind Gestionarea
Migraţiei– Bruxelles.
Au avut loc 14 întrevederi cu ambasadori ai altor state acreditaţi în România.
Comisia a audiat 6 persoane propuse pentru posturi de ambasadori ai României
în străinătate.
Comisia pentru Regulament:
Comisia a elaborat 2 puncte de vedere, 3 rapoarte şi 3 proiecte de hotărâre
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.
Punctele de vedere au fost solicitate de Biroul permanent şi se referă la:
- art. 241 alin.(7) din Regulamentul Camerei Deputaţilor;
- acordul între prevederile Regulamenntului Camerei Deputaţilor şi Deciziile
Curţii Constituţionale nr. 46/1994, nr. 602/2005, nr. 317/2006, şi nr. 1231/2006.
Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond 28 acte normative
europene şi sub aspectul respectării principiului subsidiarităţii 2 propuneri legislative
europene, a adoptat 21 proiecte de opinie şi a emis 2 avize motivate.
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Au avut loc întrevederi şi discuţii cu o delegaţie a Parlamentului Norvegian, cu
Comisarul european pentru politică regională, cu prim-vicepreşedintele şi cu
vicepreşedintele Comisiei Europene şi cu Comisarul european pentru concurenţă.
Comisia a organizat întrevederi cu 2 ambasadori acreditaţi la Bucureşti.
Au fost efectuate vizite oficiale şi vizite de lucru la reuniunea preşedinţilor
Conferinţei organelor specializate în afaceri comunitare şi europene – COSAC
/Malta, la Conferinţa interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa
economică în Uniunea Europeană/Bruxelles, la reuniunea interparlamentară a
Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne/Bruxelles, la centrul de
primire a imigranţilor- Pozzallo/Italia.
În prima sesiune parlamentară a anului 2017 a fost înfiinţată, prin
Hotărârea Parlamentului nr 39 din 11 mai 2017, Comisia specială de anchetă a
Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea
alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial. Comisia este formată din
15 membri titulari şi 7 membri supleanţi. Termenul iniţial pentru depunerea raportului
final - 60 de zile de la data înfiinţării comisiei de anchetă – a fost prelungit cu încă 60
de zile.
Prin Hotărârea Parlamentului nr. 45 din 28 iunie 2017 a fost constituită
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea
Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului. Comisia este
formată din 15 membri.
Comisia asigură dimensiunea parlamentară a organizării evenimentelor
prilejuite de celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea
Neamului. Comisia va funcţiona până la sfârşitul legislaturii 2016-2020.
Prin Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 16 ianuarie 2017 s-a încuviinţat
efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor
şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a
Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a
realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către
Guvernul României. Raportul comisiilor a fost depus şi introdus pe ordinea de zi a
plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului. În urma dezbaterilor din
şedinţa din 22 martie 2017 s-a decis retrimiterea raportului la comisii şi suplimentarea
obiectivelor anchetei prevăzute iniţial.

75

ANEXA A
AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

Nr.
crt.

1.

Denumirea comisiei
Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare

Total
Admis
amendamente,
e
din care

Respins
e

1

1

0

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

285

131

154

Comisia pentru industrii şi servicii

49

22

27

4.

Comisia pentru transporturi şi
infrastructură

139

122

17

5.

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

69

54

15

6.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale

46

46

0

7.

Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului

153

106

47

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic

42

33

9

Comisia pentru muncă şi protecţie socială

301

297

4

Comisia pentru sănătate şi familie

72

62

10

2.
3.

8.
9.
10.

76

11.

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport

90

76

14

12.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă

33

20

13

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

155

124

31

Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională

47

47

0

Comisia pt. regulament

4

4

0

Comisia pt. egalitate de şanse

1

1

0

Comisia pt. comunităţile de români din
afara graniţelor ţării

11

1

10

Comisia pentru control SRI

3

2

1

Comisia pentru control SIE

52

26

26

1553

1175

378

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TOTAL:

77

Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente
pentru proiectele de legi şi propunerile legislative
dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2017

Drepturile omului;46

Administraţie, 153
Mediu, 42

Agricultură, 69
Muncă, 301

Transporturi, 139

Industrii, 49

Sănătate, 72
Buget, 285
Învăţământ, 90
Economică, 1
Cultură, 33
Control SIE, 52
Juridică, 155

Ccontrol SRI, 3
Comunit. români, 11

Apărare, 47
Egalitate, 1
Regulament, 4
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ANEXA B

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE
LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE,
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

Nr.
crt.

Iniţiatorul amendamentelor

Total
amendamente,

Admise

Respinse

din care
1.

Grupul parlamentar al PSD

130

86

44

2.

Grupul parlamentar al PNL

85

29

56

3.

Gruulp parlamentar al USR

65

6

59

4.

Grupul parlamentar al UDMR

78

40

38

5.

Grupul parlamentar ALDE

18

3

15

6.

Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale

3

3

0

7.

COMISII PERMANENTE

1174

1008

166

1553

1175

378

TOTAL

79

SITUAŢIA AMENDAMENTELOR
depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative
dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2017,
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

UDMR, 78
USR, 65

ALDE, 18
Minorități, 3

PNL, 85

PSD, 130

Comisii, 1174
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ANEXA C
BILANŢUL
activităţii comisiilor permanente în prima sesiune ordinară a anului 2017
Nr.
crt.

Denumirea comisiei

Număr
şedinţe

Număr
iniţiative
avute în
dezbatere pe
fond

Număr
rapoarte
depuse

Număr
avize
depuse

Scrisori,
memorii
rezolvate

Audieri

1

Comisia pt. pol. economică

72

13

9

28

14

5

2

Comisia pt. buget

74

147

107

64

50

3

3

Comisia pt. industrii

73

80

48

27

91

4

4

Comisia pt. transporturi

74

59

23

10

9

1

5

Comisia pt. agricultură

58

57

40

5

88

0

6

Comisia pt. drepturile omului

72

6

3

43

103

1

7

Comisia pt. admin. publică

76

110

94

87

20

0

8

Comisia pt. mediu

75

38

13

9

50

0

9

Comisia pt. muncă

67

146

95

39

504

4

10

Comisia pt. sănătate

71

56

38

24

87

21

11

Comisia pt. învăţământ

75

39

39

37

36

0

12

Comisia pt. cultură

56

43

26

5

30

5

13

Comisia juridică

77

239

98

161

124

3

14

Comisia pt. apărare

57

29

25

14

250

2

15

Comisia pt. politică externă

71

3

3

18

0

6

16

Comisia pt. cercet. abuzurilor

73

258

0

17

Comisia pt. regulament

5

5

3

18

Comisia pt. tehn. informaţiei

73

9

6

3

1

2

19

Comisia pt. egalitatea de şanse

29

3

2

38

0

0

20

Comisia pt. români din afara graniţelor ţării

70

0

0

1

35

-

21

Comisia pt. afaceri europene

73

2

2

9

0

-

22

Comisia pt. controlul SRI

65

1

1

0

118

7

23

Comisia pt. control SIE

5

0

-

-

24

Comisia revoluţionarilor din Decembrie
1989

6

0

785

-

25

Comisia comună privind statutul deputaţilor
şi al senatorilor

3

5

4

0

0

-

26

Comisia pentru relaţia cu UNESCO

6

0

0

0

3

2

27

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

0

TOTAL

1456

desfăşoară activităţi specifice

desfăşoară activităţi
specifice
desfăşoară activităţi
specifice

desfăşoară activităţi specifice

desfăşoară activităţi specifice
754*

481*

622

2656

66

*

La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond.
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Politica economica - 9

Regulament - 3

3
3

Statut - 4

Control SRI - 1

Afaceri europene - 2

13

Egalitate șanse - 2

38

Tehnologia informaţiei - 6

23

Apărare - 25

40

Politică externă - 3

20

Cultură - 26

94

Juridică - 98

100

Învățământ - 39

Sănătate și familie - 38

Muncă - 95

Mediu - 13

Administraţie publică - 94

60

Drepturile omului - 3

Agricultură - 40

Transporturi - 23

Industrii și servicii - 48

Buget, finanțe și bănci - 107

Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor
după numărul de RAPOARTE depuse
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

120
107

95

80
98

48

40
39

9
26

3
25

0
6
2
2
1
4
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Afaceri europene - 9

14

Comunități - 1

9

Egalitate de șanse - 38

160

Tehnologia informației - 3

Politică externă - 18

0

Apărare - 14

39

Juridică - 161

Cultură - 5

27

Învățământ - 37

5

Sănătate și familie - 24

Muncă - 39

Mediu - 9

20

Administrație publică - 87

28

Drepturile omului - 43

Agricultură - 5

Transporturi - 10

40

Industrii și servicii - 27

Buget, finanțe și bănci - 64

Politică economică - 28

Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor
după numărul de AVIZE depuse
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

180

161

140

120

100
87

80
64

60
43

24
37
38

10
18

5
3
1
9
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE
1. Cupă Ion

2. Durbacă Eugen

ALDE

Neafiliat

devine membru din:

13.06.2017

devine secretar din:
părăseşte comisia din:

20.06.2017
27.06.2017

înlocuit din funcţia de
secretar din:

20.06.2017

3. Nechifor Cătălin-Ioan

PSD

părăseşte comisia din:

28.02.2017

4. Nistor Laurenţiu

PSD

devine membru din:
devine preşedinte din:

28.02.2017
28.02.2017

5. Tudose Mihai

PSD

înlocuit din funcţia de
preşedinte din:

28.02.2017

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI
1. Badea Leonardo

PSD

înlocuit din funcţia de
vicepreşedinte din:
devine preşedinte din:
înlocuit din funcţia de
preşedinte din:

10.01.2017
10.01.2017
29.06.2017

2. Bîrlădeanu Dragoş-Petruţ

PSD

devine secretar din:
părăseşte comisia din:

10.01.2017
07.03.2017

3. Cocoş Vasile

PSD

devine membru din:

07.03.2017

4. Dobre Mircea-Titus

PSD

înlocuit din funcţia de
secretar din:

10.01.2017

5. Lazăr Sorin

PSD

devine vicepreşedinte din: 10.01.2017

6. Pop Andrei

PSD

devine secretar din:

08.03.2017

7. Ştefan Viorel

PSD

înlocuit din funcţia de
preşedinte din:
devine preşedinte din:

10.01.2017
29.06.2017

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
1. Babuş Radu

PSD

devine membru din:
părăseşte comisia din:

05.01.2017
01.02.2017

2. Borza Remus-Adrian

ALDE

părăseşte comisia din:

01.02.2017

3. Chiriac Viorel

PSD

părăseşte comisia din:

05.01.2017

4. Petcu Toma-Florin

ALDE

devine membru din:

01.02.2017
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5. Prună Cristina-Mădălina

USR

devine membru din:

25.04.2017

6. Velcea Nicolae

PSD

devine membru din:

14.02.2017

7. Vlad Sergiu Cosmin

USR

părăseşte comisia din:

30.05.2017

4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ
1. Banias Mircea Marius

înlocuit din funcţia de
vicepreşedinte din:

13.06.2017

2. Băişanu Ştefan-Alexandru

ALDE

devine membru din:
13.06.2017
devine vicepreşedinte din: 13.06.2017

3. Cuc Alexandru-Răzvan

PSD

înlocuit din funcţia de
vicepreşedinte din:

28.02.2017

4. Rădulescu Cătălin-Marian

PSD

devine vicepreşedinte din: 28.02.2017

5. Suciu Matei

PSD

devine membru din:

01.02.2017

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

PNL

părăseşte comisia din:
devine membru din:

16.05.2017
13.06.2017

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

PSD

părăseşte comisia din:

07.03.2017

2. Cucşa Marian-Gheorghe

ALDE

părăseşte comisia din:

01.02.2017

3. Cupă Ion

ALDE

devine membru din:
părăseşte comisia din:

01.02.2017
13.06.2017

4. Halici Nicuşor

PSD

părăseşte comisia din:

16.05.2017

5. Prună Cristina-Mădălina

USR

părăseşte comisia din:

25.04.2017

6. Stroe Ionuţ-Marian

PNL

devine membru din:

01.02.2017

7. Vlad Sergiu Cosmin

USR

devine membru din:
devine secretar din:

30.05.2017
13.06.2017

7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI
1. Nechifor Cătălin-Ioan

PSD

devine membru din:
28.02.2017
devine vicepreşedinte din: 07.03.2017

2. Nistor Laurenţiu

PSD

părăseşte comisia din:

28.02.2017

3. Roman Florin-Claudiu

PNL

părăseşte comisia din:
devine membru din:

16.05.2017
13.06.2017

4. Ursu Răzvan-Ion

PSD

devine membru din:

01.02.2017
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8. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
1. Borza Remus-Adrian

ALDE

devine membru din:
devine preşedinte din:
înlocuit din funcţia de
preşedinte din:

01.02.2017
03.02.2017
27.06.2017

2. Cupă Ion

ALDE

devine membru din:
devine preşedinte din:

27.06.2017
27.06.2017

3. Ilişanu Claudiu-Augustin

PSD

devine membru din:

07.03.2017

4. Lungu Tudoriţa

PNL

părăseşte comisia din:
devine membru din:

16.05.2017
13.06.2017

5. Petcu Toma-Florin

ALDE

părăseşte comisia din:

01.02.2017

6. Radu Anişoara

PSD

devine membru din:
părăseşte comisia din:

01.02.2017
07.03.2017

7. Varga Glad-Aurel

PNL

părăseşte comisia din:
devine membru din:

16.05.2017
13.06.2017

9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
1. Gâdea Adrian-Ionuţ

PSD

demisie din:

27.01.2017

2. Lungu Tudoriţa

PNL

devine membru din:
părăseşte comisia din:

16.05.2017
13.06.2017

3. Mărgărit Mitică-Marius

PSD

părăseşte comisia din:

01.02.2017

4. Meiroşu Marilena-Emilia

PSD

părăseşte comisia din:

05.01.2017

5. Olar Corneliu

PNL

devine membru din:
părăseşte comisia din:

16.05.2017
13.06.2017

6. Radu Anişoara

PSD

devine membru din:

07.03.2017

7. Răduţ Violeta

PSD

devine membru din:
devine secretar din:

28.02.2017
28.02.2017

8. Roman Florin-Claudiu

PNL

devine membru din:
părăseşte comisia din:

16.05.2017
13.06.2017

9. Stroe Ionuţ-Marian

PNL

părăseşte comisia din:

01.02.2017

10. Varga Glad-Aurel

PNL

devine membru din:
părăseşte comisia din:

16.05.2017
13.06.2017

11. Vasilescu Lia Olguţa

PSD

devine membru din:

01.02.2017

10. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE
1. Bănicioiu Nicolae

PSD

părăseşte comisia din:

11.04.2017

2. Lupaşcu Costel

PSD

devine membru din:

11.04.2017
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11. COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
1. Anton Anton

ALDE

devine membru din:

13.06.2017

2. Şerban Ciprian-Constantin

PSD

părăseşte comisia din:

05.01.2017

12. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ
1. Bîrlădeanu Dragoş-Petruţ

2. Nasra Gabriel-Horia

PSD

PSD

devine membru din:
devine vicepreşedinte
din:

07.03.2017

părăseşte comisia din:

01.02.2017

07.03.2017

13. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
1. Cătăniciu Steluţa-Gustica

ALDE

înlocuit din funcţia de
secretar din:
14.06.2017
devine vicepreşedinte din 14.06.2017

2. Cosma Andreea

PSD

devine membru din:
părăseşte comisia din:

01.02.2017
16.05.2017

3. Halici Nicuşor

PSD

devine membru din:

16.05.2017

4. Iordache Florin

PSD

înlocuit din funcţia de
preşedinte din:

04.01.2017

5. Nicolicea Eugen

PSD

devine preşedinte din:

04.01.2017

6. Prişcă Răzvan Sorin

PNL

părăseşte comisia din:

21.02.2017

7. Simonis Alfred-Robert

PSD

părăseşte comisia din:

01.02.2017

8. Tănăsescu Alina-Elena

PSD

înlocuit din funcţia de
vicepreşedinte din:
devine secretar din:

14.06.2017
14.06.2017

14. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ
1. Dobra Călin-Ionel

PSD

demisia din:

05.01.2017

2. Mărgărit Mitică-Marius

PSD

devine membru din:

01.02.2017

3. Preda Cezar-Florin

PNL

părăseşte comisia din:

01.02.2017

4. Prişcă Răzvan Sorin

PNL

devine membru din:

21.02.2017

5. Simonis Alfred-Robert

PSD

devine membru din:

01.02.2017

6. Vasilescu Lia Olguţa

PSD

părăseşte comisia din:

01.02.2017

7. Weber Mihai

PSD

devine vicepreşedinte
din:

17.01.2017
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15. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ
1. Cosma Andreea

PSD

devine membru din:

16.05.2017

2. Gerea Andrei Dominic

ALDE

devine membru din:

13.05.2017

3. Ilişanu Claudiu-Augustin

PSD

părăseşte comisia din:

07.03.2017

4. Luca Andaluzia

PSD

demisia din:

05.01.2017

5. Lupaşcu Costel

PSD

părăseşte comisia din:

11.04.2017

6. Văcaru Alin Vasile

PSD

devine membru din:

01.02.2017

16. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU
PETIŢII
1. Băişanu Ştefan-Alexandru

ALDE

părăseşte comisia din:

13.06.2017

2. Lovin Dumitru

ALDE

devine membru din:
devine vicepreşedinte
din:

13.06.2017
14.06.2017

3. Pistru-Popa Eusebiu-Manea

PNL

devine membru din:

07.03.2017

4. Suciu Vasile-Daniel

PSD

părăseşte comisia din:

07.03.2017

17. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
1. Axinte Vasile

PSD

părăseşte comisia din:

01.02.2017

2. Cîtea Vasile

PSD

devine membru din:
01.02.2017
devine vicepreşedinte din 08.03.2017

3. Jivan Luminiţa-Maria

PSD

părăseşte comisia din:

04.04.2017

4. Moagher Laura-Mihaela

PSD

devine membru din:
devine secretar din:

21.03.2017
22.03.2017

5. Oprea Dumitru

PNL

părăseşte comisia din:

04.04.2017

6. Pop Andrei

PSD

înlocuit din funcţia de
secretar din:

22.03.2017

7. Pop Rareş-Tudor

USR

devine membru din:

07.06.2017

8. Socotar Gheorghe-Dinu

PSD

devine membru din:

01.02.2017

9. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel

USR

devine membru din:
părăseşte comisia din:

28.02.2017
07.06.2017

10. Şerban Ciprian-Constantin

PSD

părăseşte comisia din:

07.03.2017

11. Varga Glad-Aurel

PNL

devine membru din:

04.04.2017

12. Văcaru Alin Vasile

PSD

părăseşte comisia din:

01.02.2017

88

18. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA
GRANIŢELOR ŢĂRII
1. Anton Anton

ALDE

devine membru din:
părăseşte comisia din:

01.02.2017
13.06.2017

2. Băişanu Ştefan-Alexandru

ALDE

devine membru din:

13.06.2017

3. Nicolăescu Gheorghe-Eugen

PNL

demisia din:

01.06.2017

4. Pop Rareş-Tudor

USR

părăseşte comisia din:

07.06.2017

5. Popescu Nicolae-Daniel

USR

devine membru din:

07.06.2017

6. Roman Ion Sorin

PSD

devine vicepreşedinte din 28.12.2016

19. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE
1. Chiriac Viorel

PSD

părăseşte comisia din:

28.02.2017

2. Mînzatu Roxana

PSD

devine membru din:

28.02.2017

3. Tîlvăr Angel

PSD

devine vicepreşedinte din 08.03.2017

I. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR
PERMANENTE COMUNE CU SENATUL
1. COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA
ACTIVITĂŢII SRI
1. Costescu Manuel

USR

demisie din:

03.03.2017

2. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel

USR

devine membru din:

28.06.2017

2. COMISIA PARLAMENTARĂ SPECIALĂ PENTRU CONTROLUL
PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SIE
1. Căprar Dorel-Gheorghe

PSD

devine membru din:

28.06.2017

3. COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989
1. Pau Radu-Adrian
2. Rădulescu Cătălin-Marian

PSD
PSD

devine vicepreşedinte
din:

14.03.2017

înlocuit din funcţia de
vicepreşedinte din:

14.03.2017

4. COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
PENTRU RELAŢIA CU UNESCO
1. Nicolăescu Gheorghe-Eugen

PNL

demisie din:

01.06.2017
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 56 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Internaţional de Conferinţe,
asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei
parlamentare şi activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare din lunile iulie şi august 2017.
II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 56 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 21 şedinţe comune cu Biroul
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost
discutate, printre altele:
 Proiectele Ordinii de zi şi Programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului
şi Camerei Deputaţilor din data de 4 ianuarie 2017;
 Acordarea votului de încredere asupra listei guvernului şi programului de guvernare;
 Solicitarea Preşedintelui Camerei Deputaţilor privind efectuarea unei anchete comune de
către Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prin care să fie verificate
condiţiile în care s-a realizat rectificarea Bugetului de stat, din august şi noiembrie 2016,
de către Guvernul României din acea perioadă;
 Programul de dezbatere şi adoptare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi a
proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
 Scrisorile domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care informează
că doreşte să adreseze mesaje Parlamentului;
 Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită
aprobare pentru continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul
Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh;
 Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită
consultarea Parlamentului cu privire la organizarea unui referendum naţional;
 Constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru
verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului
prezidenţial;
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 Prezentarea unei alocuţiuni în Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului de către
Preşedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker (11 mai 2017);
 Constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului;
 Programul de dezbatere a moţiunilor de cenzură;
 Constituirea grupurilor parlamentare de prietenie;
 Numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune;
 Numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii;
 Numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente;
 Numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii
Naţionale a României;
 Numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv ai
Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
 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.
IV. În această sesiune ordinară au fost depusă o moţiune simplă şi două moţiuni de cenzură

A. MOŢIUNI SIMPLE
Nr.
crt.
1.

TITLUL

Semnatari

MOŢIUNII SIMPLE

Data
dezbaterii

Când Sănătatea va fi fost
51 deputaţi
o prioritate

Pentru

Vot deschis
Contra Abţineri

Soluţia

Amânată

2.

TITLUL MOŢIUNII
Data
Data
Semnatari Data
DE CENZURĂ
prezentării
dezbaterii
depunerii

Contra

1.

Vot secret
(bile)
Pentru

Nr. crt.

B. MOŢIUNI DE CENZURĂ

Soluţia

8.02.2017

161

8

RESPINSĂ

18.06.2017 21.06.2017

241

10

ADOPTATĂ

Guvernul Grindeanu
– Guvernul Sfidării
123
Naţionale – NU
LEGALIZAŢI
deputaţi şi 1.02.2017 6.02.2017
FURTUL ÎN
senatori
ROMÂNIA !
România nu poate fi
222
confiscată! Apărăm
deputaţi şi
democraţia şi votul
senatori
românilor !

18.06.
2017
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)
A. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30.06.2017
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Întrebări
adresate/cu răspuns

1.

PSD

48

323

279

2.

PNL

54

592

478

3.

USR

23

106

60

4.

UDMR

13

46

40

5.

ALDE

4

35

33

6.

PMP

14

125

100

7.

MINORITĂŢI NAŢIONALE

6

54

46

8.

NEAFILIAŢI

-

-

-

TOTAL GENERAL

162

1281

1036

B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30.06.2017
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Interpelări
adresate / cu răspuns

1.

PSD

48

164

124

2.

PNL

40

158

118

3.

USR

19

92

69

4.

UDMR

1

4

4

5.

ALDE

3

4

3

6.

PMP

13

106

86

7.

MINORITĂŢI NAŢIONALE

3

3

3

8.

NEAFILIAŢI

-

-

-

TOTAL GENERAL

127

531

407
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C. SITUAŢIA DECLARAŢIILOR POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE
la data de 30.06.2017
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Nr.
şedinţe

1.

PSD

62

20

322

2.

PNL

44

20

270

3.

USR

21

20

62

4.

UDMR

8

20

14

5.

ALDE

1

20

1

6.

PMP

17

20

102

7.

MINORITĂŢI NAŢIONALE

9

20

21

8.

NEAFILIAŢI

-

-

-

TOTAL GENERAL

162

20

792

Nr. Declaraţii
politice
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XII XII.. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE
în prima sesiune ordinară a anului 2017
(februarie - iunie)

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor
Sesiunea

Sesiunea ianuarie - iunie

Luna

Zile cu şedinţe

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie

3
8
8
8
10
7
41

Total:

Număr de
şedinţe
3
8
8
8
10
7
41

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Sesiunea
Sesiunea ianuarie - iunie

Total:

Luna

Zile cu şedinţe

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie

2
4
3
1
3
4
17

Număr de
şedinţe
2
5
3
2
3
4
19
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE
DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
în perioada iunie 1990 – iunie 2017*
(pe legislaturi şi ani)
Legislatura I

iunie 1990-octombrie 1992

233

Legislatura a II-a

octombrie 1992-noiembrie 1996

542

Legislatura a III-a

noiembrie 1996-decembrie 2000

1024

Legislatura a IV-a

decembrie 2000-decembrie 2004

3807

Legislatura a V-a

decembrie 2004-decembrie 2008

1684

Legislatura a VI-a

decembrie 2008-decembrie 2012

1374

Legislatura a VII-a

decembrie 2012-decembrie 2016

1394

Legislatura a VIII-a

decembrie 2016 – iunie 2017

210

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
în perioada iunie 1990 – iunie 2017*
(pe legislaturi şi ani)
Legislatura I

iunie 1990-octombrie 1992

233

Legislatura a II-a

octombrie 1992-noiembrie 1996

542

Legislatura a III-a

noiembrie 1996-decembrie 2000

925

Legislatura a IV-a

decembrie 2000-decembrie 2004

2690

Legislatura a V-a

decembrie 2004-decembrie 2008

1627

Legislatura a VI-a

decembrie 2008-decembrie 2012

1207

Legislatura a VII-a

decembrie 2012-decembrie 2016

1181

Legislatura a VIII-a

decembrie 2016 – iunie 2017

Ani
Nr.legi
2000
233

1990
42
2001
796

2002
683

1991
82
2003
609

1992
130
2004
602
2013
384

1993
95
2005
415
2014
187

1994
146
2006
517
2015
358

1995
139
2007
388
2016
252

160
1996
142
2008
307

1997
221
2009
391

2010
292

1998
261
2011
302

1999
210
2012
222

2017*
160

* Datele existente la 30 iunie 2017
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
în perioada iunie 1990 – iunie 2017

2690

1627

1207
925
542

1181
233

160

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 2016
Legislatura a VIII-a, decembrie 2016 - iunie 2017
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE
în primul semestru din anul 2017

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

Documentele supuse examinării parlamentare

Documente trimise spre
examinare comisiilor permanente
în perioada ianuarie – iunie 2017
Fond

Documente finalizate

Subsidiaritate

cu termene în 2017
Fond

31

Documente în curs de
finalizare,

2

24

Subsidiaritate
2
7

Total

31

II.

-

Total

24

Numărul documentelor repartizate spre examinare la comisiile
permanente:

Comisia pentru afaceri europene – 31 documente;
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 1 document;
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 7 documente;
Comisia pentru industrii şi servicii – 10 documente;
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – 2
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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale –
documente;
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului – 1 document;
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic – 5 documente;
Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 7 documente;
Comisia pentru sănătate şi familie – 2 documente;
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 6 documente;
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 4 documente;
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională –
5 documente;
Comisia pentru politică externă – 8 documente;
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - 2 documente;
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi – 3 documente;
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării – 1 document.

5

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 2017 un număr de 21 de hotărâri, dintre care 20 pentru adoptarea opiniilor şi 1 pentru adoptarea
avizului motivat, după cum urmează:
Nr.
crt.
1

2

3

Numărul
hotărârii

Denumirea documentului

Monitorul
Oficial al
României

Hotărârea nr.
25/04.04.2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Nr.238/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 06.04.2017
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor
european durabil
- Acţiunea europeană pentru
durabilitate - COM(2016) 739

Hotărârea nr.
26/04.04.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr.238/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 06.04.2017
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa
privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea
acestora - COM(2016) 733

Hotărârea nr.
32/19.04.2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Nr.278/
Comunicare Comună către Parlamentul European, 20.04.2017
Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta centralmediteraneeană - Gestionarea fluxurilor de migraţie,
salvarea de vieţi omeneşti - JOIN(2017) 4
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4

5

6

7

8

9

10

Hotărârea nr.
34/03.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr. 337/
Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 09.05.2017
Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală
- COM(2016) 593

Hotărârea nr.
35/03.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr.337/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 09.05.2017
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi
Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de
acţiune european în domeniul apărării - COM(2016) 950

Hotărârea nr.
36/09.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat Nr. 348/
referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului 11.05.2017
European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei
electrice - COM(2016) 861

Hotărârea nr.
39/16.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr. 372/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 18.05.2017
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Investiţia în tinerii Europei COM(2016) 940

Hotărârea nr.
40/16.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr.372/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 18.05.2017
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor Îmbunătăţirea şi modernizarea
educaţiei - COM(2016) 941

Hotărârea nr.
41/23.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr. 407/
Comunicarea Comună către Parlamentul European şi 30.05.2017
Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria
- JOIN(2017) 11

Hotărârea nr.
42/23.05.2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Nr.407/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 30.05.2017
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European,
Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016) 763
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Hotărârea nr.
43/23.05.2017

Hotărârea nr.
44/23.05.2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniilor referitoare la Nr.407/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 30.05.2017
Consiliu, Comitetul Social şi Economic European,
Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Energie curată pentru toţi europenii - COM(2016) 860 şi
la Propunerea de regulament al Parlamentului European
şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice
(reformare) – COM(2016) 861
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr.407/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 30.05.2017
Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a
Uniunii Europene – Un plan de acţiune reînnoit COM(2017) 200, însoţită de Recomandarea Comisiei din
7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în
cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a
Parlamentului European si a Consiliului - C(2017) 1600

Hotărârea nr.
45/ 30.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr. 416/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 06.06.2017
Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor
echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană COM(2016) 682, Propunerea de directivă a Consiliului
privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor
(CCCTB) - COM(2016) 683 şi Propunerea de directivă a
Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor COM(2016) 685

Hotărârea nr.
46/30.05.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr.416/
Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 06.06.2017
Consiliului privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile (reformare) (Text cu relevanţă pentru
SEE) - COM(2016) 767

Hotărârea nr.
47/30.05.2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Nr.416/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 06.06.2017
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării energetice a
deşeurilor în economia circulară - COM(2017) 34

Hotărârea nr.
51/13.06.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr.449/
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 16 iunie 2017
Consiliu - Protecţia copiilor migranţi - COM(2017) 211
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Hotărârea nr.
53/20.06.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Nr.469/
Cartea albă privind viitorul Europei - Reflecţii şi scenarii 22 iunie 2017
pentru UE-27 până în 2025 - COM(2017) 2025

Hotărârea nr.
56/27.06.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - O iniţiativă pentru sprijinirea
echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a
părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează - COM(2017) 252
şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi
cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a
Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM(2017) 253

Hotărârea nr.
57/27.06.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Urmează a fi
Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a publicate în
Monitorul
Europei - COM(2017) 206
Oficial

Hotărârea nr.
58/27.06.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a
punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală
- O piaţă unică digitală conectată pentru toţi COM(2017) 228

Urmează a fi
publicate în
Monitorul
Oficial

Hotărârea nr.
59/27.06.2017

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon
european al drepturilor sociale - COM(2017) 250

Urmează a fi
publicate în
Monitorul
Oficial

Urmează a fi
publicate în
Monitorul
Oficial
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