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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 11 – 15 decembrie 2017) 

 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 11 decembrie 2017 

 
Luni, 11 decembrie, a avut loc ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată omagierii 

Majestății Sale, Mihai I, Regele României. Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni: Klaus Iohannis, președintele României, 
Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, Mihai Tudose, 
prim-ministrul României, Principesa Margareta, Custodele Coroanei României, Prea Fericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române. 

Într-o ședință separată a Camerei Deputaților au fost adoptate, prin vot final, propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (Pl-x 482/2017) – lege 
organică - 167 voturi pentru, 90 împotrivă, 2 abțineri și propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 418/2017) – lege organică - 179 voturi pentru, 90 
împotrivă. 

 
Prin aceeași procedură a votului final, au fost adoptate următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul  
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: 
Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pieţelor de capital şi integrarea financiară într-un 
mediu aflat în schimbare COM(2017)542 (PHCD 97/2017) – 263 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului  
European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi 
de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489 (PHCD 98/2017) – 263 voturi pentru; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul  
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei 
europene privind migraţia COM(2017)558 (PHCD 99/2017) – 251 voturi pentru, 19 împotrivă; 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul  
European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: În continuarea planului de acţiune privind TVA - 
Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul acţiunii COM(2017)566 (PHCD 100/2017) – 271 voturi pentru; 

5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru  
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 101 /2017) – 273 voturi 
pentru; 

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului  
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1092/2010 privind supravegherea 
macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru 
risc sistemic COM(2017)538 (PHCD 105/2017) – 272 voturi pentru, 1 abținere; 

7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de  
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul 
taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre 
COM(2017)569 (PHCD 106/2017) – 270 voturi pentru, 1 abținere; 

8. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PH CD  
78/11.10.2017) – 179 voturi pentru, 82 împotrivă, 10 abțineri; Comisia pentru regulament a elaborat un raport de 
respingere; 

9. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 543/2017) - lege ordinară – 175  
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voturi pentru, 89 împotrivă, 2 abțineri; 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PL-x 329/2017) - lege 
ordinară – 261 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014 - 2020 (PL-x 357/2017) - lege ordinară – 208 voturi pentru, 2 împotrivă, 56 abțineri; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din  
administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea 
Consiliului Judeţean Tulcea (PL-x 490/2017) - lege ordinară – 264 voturi pentru, 1 abținere; 

13. Propunerea 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 (Pl-x 211/2017) - lege organică – 6 voturi pentru, 257 împotrivă, 3 
abțineri; propunerea legislativă a fost respinsă; 

14. Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Pl-x  
339/2017) - lege organică – 261 voturi pentru, 1 împotrivă, 11 abțineri; 

15. Propunerea legislativă privind Statutul cadrelor de informaţii (Pl-x 237/2017) - lege organică – 184 voturi  
pentru, 44 împotrivă, 30 abțineri. 
 

*** 
 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de miercuri,  13 decembrie 2017 
 

Camera Deputaților a adoptat prin vot final, miercuri, 13 decembrie, Proiectul de Hotărâre pentru 
completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 70/2017) (176 voturi pentru, 88 împotrivă, 3 abțineri). 

În ceea ce privește Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (BPI 
706/06.12.2017; PH CD 104/2017), acesta  a fost retrimis Comisiei pentru regulament, în vederea redactării unui 
raport suplimentar în termen de două săptămâni. 

 
Tot prin vot final au fost adoptate următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul  
2018 (PL-x 579/2017) - lege ordinară – 170 voturi pentru, 81 împotrivă; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA (PL-x  
435/2017) - lege ordinară – 163 voturi pentru, 95 împotrivă; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi  
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 274/2017) - lege ordinară – adoptat prin unanimitate 
de voturi; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi  
completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (PL-x 450/2017) - lege 
ordinară – 152 voturi pentru, 110 împotrivă; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor  
măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi 
antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PL-x 
504/2017) - lege ordinară – 188 voturi pentru, 80 împotrivă, 4 abțineri; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II  
din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare (PL-x 371/2017) - lege ordinară – 183 voturi pentru, 83 împotrivă, 2 abțineri; 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  35 - 2017  
Săptămâna 11– 15 decembrie 2017  

 

 

4

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice  
locale (Pl-x 363/2017) - lege organică – 183 voturi pentru, 25 împotrivă, 59 abțineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui  
termen şi pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria naţională de apărare,  
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 343/2017) - lege organică – adoptat prin 
unanimitate de voturi. 
 

Au fost, de asemenea, adoptate, prin vot nominal, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 417/2017) - lege organică – 177 voturi pentru, 79 împotrivă și 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliul Superior al Magistraturii (Pl-x 419/2017) - lege organică – 177 voturi pentru, 78 împotrivă. 
 
 

*** 
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017* 
(Situaţia cuprinde datele la 15 decembrie 2017) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1372 

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793 

– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017 6 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 241 

- înregistrate în luna august 2017 1 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 331 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 511
598 

– votate  596 
             din care: - înaintate la Senat      49 

                            - în procedura de promulgare 38 

                            - promulgate** 237 

                            - respinse definitiv 272 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 786 

a) pe ordinea de zi 256
b) la comisii  504 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

10 

3) Desesizări 6 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 20 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  3 

 
     Cele 596 iniţiative legislative votate privesc: 

                         212 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    118  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  25  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                          69  proiecte de legi  
                         384 propuneri legislative 
 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 254 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în 
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017, 
183 din iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017 şi 54 din iniţiativele legislative 
adoptate în  sesiunea septembrie – decembrie 2017. 
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2017 
 

(Situaţia cuprinde datele la 15 decembrie 2017) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 940 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608 

– înregistrate în luna august 2017 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 331 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 123

168 

– votate  166  

             din care: - înaintate la Senat      31 

                            - în procedura de promulgare 36 

                            - promulgate* 54 

                            - respinse definitiv 45 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 786 

a) pe ordinea de zi 256 

b) la comisii  504 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

10 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 20 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  3 

 
   Cele 146 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         78 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
    33  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
              33 proiecte de legi 
                         88 propuneri legislative 
 

               * În anul 2017 au fost promulgate 254 legi, dintre care 54 din iniţiativele legislative adoptate în 
actuala sesiune, restul de 200 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  

AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Şedinţele din zilele de luni, 11 şi miercuri, 13 decembrie 2017 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

257 

        din care: - în dezbatere 
257 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          11  

19 

   - votate 
 

19 

                           - la Senat 
 

8 

                           - la promulgare 
 

11 

  
Retrimise la comisii 
 

2 

 
 
         ▪ Cele 19 iniţiative legislative votate privesc: 
                              10 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                       din care: 
                                    5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    3  proiecte de legi  pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    2  proiecte de legi  
 
                      9 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 

 

 
 
 
 
 
9  proiecte d 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
(săptămâna 11 – 15 decembrie 2017) 

în ziua de 11 decembrie 2017 - ora 15.00 şi ora 19.00 
 

 

 I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 
 

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

2.  PL-x 329/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020 
 

3.  PL-x 543/2017 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 

4.  PL-x 357/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020  
 

5.  PL-x 579/2017 - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2018  
 

6.  PL-x 435/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a 
TVA  
 

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

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

9.  PL-x 343/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2017 pentru 
prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

10.  PL-x 371/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2017 privind 
completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare  
 

11.  PH CD 70/2017 - Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere  Senatului: 
 

1. Pl-x 339/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 
 

2. Pl-x 211/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru 
modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne  
 
Se comunică respingerea 
 

3. Pl-x 237/2017 - Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţii  
 
Se comunică respingerea 
 

4. Pl-x 482/2017 – Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
 

5. Pl-x 418/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor 
 

6. PL-x 274/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000  
 

7. Pl-x 363/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale  
 

8. Pl-x 417/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară  
 

9. Pl-x 419/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliul Superior al Magistraturii 
 

 
 

 
 
III. Proiecte pentru care procedura a încetat: 
 

1. PH CD 78/2017 - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ   
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară 

parlamentară a anului 2017 
 
 
 

(situaţie la data de 14 decembrie 2017) 
 
 
 

În septembrie  2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea 
de-a doua   sesiune ordinară a anului 2017, care  cuprinde 174 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 109 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
Stadiul  

proiectelor de legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În  

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
16 

 
0 

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

2 
0 
0 

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

  2 
0 
6 
6 

Camera 
Deputaţilor:  

80 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

15 
40 

0 

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

0 
1 

12 
12 

Procedură 
comună: 

 13 

Total: 96 0  
 

57 
  

39 

 109  96 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 
((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1144  ddeecceemmbbrriiee    22001177))  

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

        
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

Plx 
318/2017 

 
L 

159/2017 

Proiect de lege privind abrogarea art.35 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997. (poz. I-a-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  OZ Plen 
AGRI și JUR 
  
 

Raport depus 
pe 31.10.2017 
(529/R/2017) 

2 

PLx 
351/2017 

 
L 

213/2017 

Proiect de Lege pentru acordarea de servicii 
medicale unor categorii de persoane şi pentru 
completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
11.10.2017 
CD - OZ Plen 
SĂN și APĂR 
 

 
 
Raport depus 
pe 06.11.2017 
(556/R/2017) 

3 

PLx 
347/2017 

 
L 

221/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru 
administraţia publică centrală.  
(poz. I-a-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Constituirea Comitetului pentru analiza organizării 
instituționale și a resurselor umane din administrația publică 
centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN  
 
 

Raport depus 
pe 09.11.2017 
(573/R/2017) 

4 

PLx 
403/2017 

 
L 

359/2017 

Proiect de lege pentru completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  OZ Plen 
SĂN și APĂR 
  
 

Raport depus 
pe 15.11.2017 
(585/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

Plx 
373/2017 

 
L 

324/2017 

Propunere legislativă pentru completarea anexei 
nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003.  
(poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

 
 
S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport depus 
pe 16.11.2017 
(593/R/2017) 

6 
 

PLx 
84/2016 

 
L 

23/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea 
unor măsuri de gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul transporturilor. (poz. I-b-
9) 
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei 
Curții Constituționale nr. 593/2016 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
23.05.2017 
CD - OZ Plen 
TRSP și JUR 
  
 

Raport depus 
pe 21.11.2017 
(596/R/2017) 

7 

 
PLx 

383/2017 
 

L 
258/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Programului 
geologic la nivel naţional. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  OZ Plen 
IND  

Raport depus 
pe 21.11.2017 
(604/R/2017) 

8 

PLx 
400/2017 

 
L 

215/2017 

Proiect de lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă. (poz. I-a-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru categoria de 
locuri de muncă în care se utilizează tehnologia informațiiei și 
comunicațiilor, urmărindu-se flexibilizarea și adaptarea 
relațiilor de muncă în raport cu evoluția dinamică a pieței 
muncii, stabilindu-se avantaje atât pentru salariat, cât și 
pentru angajator. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  OZ Plen 
MUN 
 

Raport depus 
pe 23.11.2017 
(611/R/2017) 

9 

PLx 
365/2017 

 
L 

204/2017 

Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.53/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul muncii. (poz. I-a-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  OZ Plen 
MUN 
  
 

Raport depus 
pe 28.11.2017 
(624/R/2017) 

10 
PLx 

393/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  

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

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  OZ Plen 

Raport depus 
pe 28.11.2017 
(625/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
326/2017 

(poz. I-a-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

activităților specificedomeniului agricol. MUN 
 
 

11 
PLx 

443/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 
octombrie 2016. (poz. II-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  OZ Plen 
JUR  
S -   
 

Raport depus 
pe 29.11.2017 
(626/R/2017) 

12 

PLx 
451/2016 

 
L 

450/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind actele de stare civilă şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD - OZ Plen 
ADMIN și JUR
 

Raport depus 
pe 29.11.2017 
(639/R/2017) 

13 

PLx 
327/2017 

 
L 

250/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.44/2017 pentru 
modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și 
a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri 
naționale din România.  
(poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  OZ Plen 
IND și  TRSP  
 
 

Raport depus 
pe 04.12.2017 
(642/R/2017) 

14 

PLx 
481/2016 

 
L 

451/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 
(poz. I-b-39) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

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

S - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD - OZ Plen 
MUN 
  

Raport depus 
pe 06.12.2017 
(655/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD respectarea principiului subsidiarităţii şi a prevederilor Legii 
nr.292/2011. 

15 

PLx 
178/2017 

 
L 

57/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele româneşti.  
(poz. I-a-30)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

Raport depus 
pe 12.12.2017 
(678/R/2017) 

16 

PLx 
12/2017 

 
L 

68/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi 
sănătăţii. (poz. I-b-12) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, în 
scopul clarificării cadrului normativ privind învățământul 
special integrat, eficientizarea relațiilor contractuale ale 
directorilor unităților de învățământ preuniversitar, 
înființarea de programe de studii cu dublă specializare, 
flexibilizarea raporturilor de muncă pentru personalul de 
cercetare - dezvoltare din cadrul institutelor de cercetare și al 
școlilor doctorale, creșterea calității deținătorilor titlului de 
profesor universitar, prorogarea termenului de aplicare a 
prevederilor legale privind evaluarea națională, admiterea în 
liceu și a examenului de bacalaureat etc. 

CD -  OZ Plen 
ÎNV și MUN 
S -  Adoptată 
pe 04.12.2017 
 

Raport depus 
pe 13.12.2017 
(684/R/2017) 

17 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. (poz. II-47) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN  
  
 

Raport depus 
pe 14.12.2017 
(689/R/2017) 

18 

Plx  
226/2017 

 
L 

94/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. (poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
06.06.2017 
CD - ECON și 
IND  
pt. raport 
comun 
 

 

19 
PLx  

828/2015 
 

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

Modificarea și completarea unor acte normativedin domeniul 
jocurilor de noroc, urmărindu-se asigurarea unei mai bune 
gestionări a pieței specifice și adaptarea la practica 

S - Adoptat pe 
23.11.2015 
CD - BUG  

 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
545/2015 

 

domeniul jocurilor de noroc. (poz. I-b-38) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

europeană în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la 
distanță. 

pt. raport 
 
 

TDR: 
10.12.2015 

20 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 
 

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 sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora. (poz. 
I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în 
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate 
structurile care au responsabilitatea gestionării și controlului 
fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru 
perioada de programare 2014-2020. S-au introdus prevederi 
noi care să asigure armonizarea reglementărilor legale 
naționale cu reglementările europene, în special în ceea ce 
privește măsurile pe care autoritățile naționale le întreprind 
în vederea combaterii fraudelor cu fonduri europene și 
protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
inclusiv pentru perioada de programare 2014-2020. 

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

21 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării proiectelor 
de infrastructură de transport, unele măsuri în 
domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de urgență 
nr.40/2015. Principalele modificări vizează modalitatea de 
încheiere de către Ministerul Transporturilor a contractelor 
de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în 
cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de 
interes național în vederea furnizării de servicii de transport 
adecvate, precum și a compensației de serviciu public; 
reglementări privind veniturile, închirierea, cheltuielile pentru 
investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări ale 
infrastructurii feroviare publice, zona de siguranță și 
protecție, pentru administratorul infrastructurii feroviare; 
abrogarea art.40, deoarece nu mai este necesar în condițiile 
în care Regulamentul (CE) nr.1370 stabilește prevederi în 
acest sens. Reglementează modalitatea de plată a cheltuielilor 
aferente proiectelor de infrastructură de transport fazate din 
bugetul de stat. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

22 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism electronic de evidență și 
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în măsură 
să permită furnizarea în timp real a datelor despre creanțele 
datorate și plățile efectuate. 

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

23 

Plx  
243/2017 

 
L 

91/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b-
27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.09.2017 

24 

Plx  
350/2017 

 
L 

180/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

25 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

26 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
10.11.2016 

27 

PLx 
110/2017 

 
L 

574/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr.123/2012.  
 (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile legislative vizează 
încetarea aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e), începând cu 
data de 01.04.2017, reglementarea prin lege a obligaţiei 
furnizorilor de a achiziţiona gazele naturale pe care le 
furnizează clienţilor casnici, în condiţii de eficienţă 
economică, pe baza unor proceduri care să asigure caracterul 
transparent al procesului de achiziţie al gazelor naturale şi, în 
acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al 

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  Retrimis 
pe 17.10.2012 la
IND 
 pt. raport 
suplimentar 
 
 

TDR: 
06.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor 
naturale, în calitate de ofertanţi, precum şi reglementarea 
obligaţiei producătorilor, pentru perioada 1 decembrie 2016 – 
31 decembrie 2017 şi în măsura în care contractează 
vânzarea de gaze naturale, de a încheia contracte pe pieţele 
centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în 
conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru 
vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia 
proprie, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de 
un procent, stabilit prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea 
de gaze naturale pentru care se încheie contracte de vânzare-
cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător. 

28 

PLx 
198/2017 

 
L 

59/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie şi pentru modificarea unor acte normative. 
(poz. I-b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
08.05.2017 
CD -  IND și  
MED   
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
30.05.2017 

29 

Plx 
239/2017 

 
L 

92/2017 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol. (poz. I-b-26) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea și completarea Legii nr.145/2014, în vederea 
facilitării aplicării legii, prin utilizarea carnetelor de 
comercializare și de către rudele de gradul II ale 
producătorilor agricoli, precum și posibilitatea utilizării de 
către comercianți a spațiilor de vânzare aferente 
producătorilor agricoli, în perioada în care aceștia nu sunt 
prezenți pe piață. 

S  - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD -  IND și  
AGRI   
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
28.06.2017 

30 

 
PLx 

364/2017 
 

L 
179/2017 

Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea 
unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse 
petroliere. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condițiilor de constituire și menținere a unor 
stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere, în scopul 
asigurării siguranței în aprovizionare, în cazul situațiilor de 
disfuncționalitate majoră în aprovizionare,  a situațiilor de 
urgență deosebită sau a situațiilor de criză locală. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
 
TDR: 
07.11.2017 

31 
PLx 

421/2017 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

S -  Adoptat pe 
30.10.2017 
CD -  IND, 

TDR: 
21.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
232/2017 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-a-25) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

ulterioare. TRSP și JUR 
 pt. raport 
comun 
 
 

32 

PLx 
540/2017 

 
L 

400/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 
activităţilor nucleare. (poz. II-13)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
04.12.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
 
TDR: 
14.12.2017 

33 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. I-b-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi înfiinţarea 
Companiei Naționale de Investiții Rutiere (C.N.I.R.) ca 
societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, sub autoritarea 
Ministerului Transportului, de interes strategic național, în 
vederea dezvoltării pe termen lung a reţelei de transport TEN-
T Centrală şi Globală, în conformitate cu obiectivele asumate 
faţă de Comisia Europeană. Totodată, se prevede modificarea 
și completarea unor acte normative cu relevanță în domeniu, 
și anume Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 
de interes național, județean și local, precum și Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

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

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 

34 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 
comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România. (poz. I-a-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
31.10.2017 
 

35 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

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

S  - Respins pe 
30.10.2012 
CD -  AGRI și 
SAN 
 pt. raport 

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 - Cameră decizională: CD comun 
 

36 

Plx 
411/2016 

 
L 

303/2016 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare.  
(poz. I-b-34) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S  - Respins  pe 
27.09.2016 
CD - AGRI  
 pt. raport 
 

 
 
TDR: 
18.10.2016 
 

37 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S  - Respins  pe 
24.10.2005 
CD -  Retrimis 
pe 18.09.2012 la
DROM 
 pt. raport 
suplimentar

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

38 

PLx 
375/2017 

 
L 

357/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  
(poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  DROM, 
ADMIN și JUR 
pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
07.11.2017 
 

39 

PLx 
506/2016 

 
L 

457/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea 
unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
central şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. I-b-25) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
TDR: 
15.11.2016 
 

40 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor. (poz. I-a-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -  ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
TDR: 
07.12.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

41 
 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-a-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, 
care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul 
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile 
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un 
concept strategic, precum și direcțiile de implementare pentru 
o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, 
interregională, națională, cu integrarea aspectelor relevante 
la nivel transfrontalier și transnațional”. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  ADMIN  
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2017 
 

42 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice.  
(poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii 
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile 
reglementări europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care derivă 
din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, evitând 
astfel, eventualele sancţiuni generate de nerespectarea 
legislaţiei europene, prin depăşirea termenului de transpunere 
a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 4 iulie 2012, privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE), respectiv 14 februarie 2014, 
precum şi prin încălcarea, de către autorităţile române, a 
angajamentului de a transpune respectivul act europen până 
la sfârşitul lunii august 2014, contribuind la reducerea 
deşeurilor şi la eficientizarea valorificării resurselor, prin 
promovarea de noi standarde privind colectarea, reutilizarea 
şi reciclarea echipamentelor electronice uzate. 

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

43 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. (poz. I-b-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 

44 

PLx 
391/2017 

 
L 

254/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.48/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 

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

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  MED 
pt. raport 
 

TDR: 
16.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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

 
45 

PLx 
29/2017 

 
L 

630/2016 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.  
(poz. I-a-40) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

S -  Adoptat pe 
30.10.2017 
CD -  SĂN și 
JUR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
21.11.2017 

46 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii și 
limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populației generale, în România. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 

TDR: 
14.11.2017 

47 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 

Proiect de Lege pentru respingerea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi 
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei. (poz. I-b-21) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
21.11.2017 
CD -  SĂN și 
ÎNV 
pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
12.12.2017 

48 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor activităţilor de 
cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european şi 
internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către 
unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică, 
schimbarea procedurii de evaluare a institutelor de cercetare-
dezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare pe trei 
nivele. 

S - Adoptat pe 
25.05.2011 
CD - Retrimis 
pe data de 
27.03.2012 la 
ÎNV 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.04.2012 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

49 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
17.12.2015 

50 

PLx 
452/2017 

 
L 

161/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
07.11.2017 
CD -  CULT și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 
 

 
TDR: 
28.11.2017 

51 

PLx 
394/2013 

 
L 

299/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
TDR: 
17.03.2017 

52 

PLx 
342/2017 

 
L 

218/2017 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. I-a-22) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

53 

PLx 
422/2017 

 
L 

370/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991. (poz. II-11) 
- Caracter: organic 

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 

TDR: 
23.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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

 

54 

PLx 
473/2017 

 
L 

376/2017 

Proiect de Lege privind cooperarea autorităţilor 
publice române cu Agenţia Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol). (poz. II-46)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
07.12.2017 

55 

PLx 
493/2017 

 
L 

257/2017 

Proiect de Lege privind Registrul Naţional de 
Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. (poz. I-a-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 21.11.2017 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
12.12.2017 

56 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. 
(poz. I-a-17) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
penal, în scopul transpunerii în legislația națională a unor 
prevederi din cuprinsul Directivei 2014/42/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 
privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor 
infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și al 
Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor 
aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi 
prezent la proces în cadrul procedurilor penale. 

S -  Adoptată 
pe 04.12.2017 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
14.12.2017 

57 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 
CD - Retrimis 
pe 29.11.2017 
la POL EXT și 
CROMANII 
pt. raport 
suplimentar 
  

TDR: 
21.12.2017 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx 
338/2017 

 
L 

501/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului. (poz. II-27) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, 
în sensul înființării, în cadrul instituției, a Domeniului pentru 
protecția și promovarea drepturilor copilului, coordonat de 
un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul 
Copilului. 

CD -  Adoptată 
pe 21.11.2017 
S  - Adoptată 
pe 11.12.2017 
 

La SG din 
data de 
13.12.2017 

2 

PLx 
305/2017 

 
L 

410/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului de securitate 
între Guvernul României şi Guvernul Marelui 
Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă 
a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 
24 mai 2017. (poz. II-68) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD - Adoptată 
pe 24.10.2017 
S -  Adoptată 
pe 04.12.2017 

 
 
 
 
La SG din 
data de 
11.12.2017 

3 

PLx 
337/2017 

 
L 

417/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Croaţia privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017. (poz. II-67) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Asigurarea protecției Informațiilor clasificate schimbate sau 
generate în procesul de cooperare dintre Părți sau dintre 
persoanele juridice din statele Părților. 

CD - Adoptată 
pe 31.10.2017 
S -  Adoptată 
pe 04.12.2017 

 
 
 
La SG din 
data de 
11.12.2017 

4 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. 
(poz. I-b-35)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat 
pe 11.10.2017 
S  -  ÎNV 
pt. raport 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

5 
 

PLx 
231/2017 

 
L 

403/2017 
 
 

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

Extinderea obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul 
2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat Membru de 
angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca % de 
reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul 
emisiilor aferent anului de referinţă , respectiv anul 2005) 
pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), compuşi 
organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de 
noutate angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se 

CD -  Adoptată 
pe 17.10.2016 
S  - Adoptată 
pe 20.11.2016 

La promulgare  
din data de 
05.12.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 
decembrie 1999, şi pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 
2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni 
a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 
decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe 
lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, 
referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 
iunie 1998. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

pune accentul pe efectele particulelor în suspensie asupra 
sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai dăunătoare şi pot fi 
exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu 
uşurinţă cu costurile. 

6 

PLx 
285/2017 

 
L 

404/2017 
 
 

Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, 
semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016. (poz. I-b-
45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

Ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în 
domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 
octombrie 2016, Acordul se va aplica legislaţiei din România 
privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de 
muncă, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, prevenirea 
îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pentru 
pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, 
prestaţiile în natură, în caz de boală şi maternitate, prestaţiile 
în natură şi în bani, în caz de accidente de muncă şi boli 
profesionale, ajutorul de deces, alocaţia de stat pentru copii. 

CD - Adoptată 
pe 17.10.2017 
 S - Adoptată 
pe 04.12.2017 
 

 
La SG din 
data de 
11.12.2017 
 

7 

Plx 
181/2017 

 
L 

451/2017 
 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 
alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 
(poz. I-b-28) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD - Adoptată 
pe 07.11.2017 
S - Adoptată pe 
04.12.2017 
 

 
La SG din 
data de 
11.12.2017 
 

8 

PLx 
335/2017 

 
L 

449/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei 
Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la 
Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), 
adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la 
Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 
noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul 
Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 
iulie 1998. (poz. II-26) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD - Adoptată 
pe 07.11.2017 
S -  JUR 
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
05.12.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

9 

PLx  
238/2017 

 
L 

116/2017 
 

Lege privind comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor 
de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de 
bază. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 
2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de 
plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de 
plăți cu servicii de bază. 

S - Adoptată pe 
20.06.2017 
CD - Adoptată 
pe 21.11.2017 
 

 
 
La promulgare 
din data de 
29.11.2017 
 

10 

PLx 
308/2017 

 
L 

148/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea 
încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate 
în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 
periodică. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 26.09.2017 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2017 
  
 
 

La promulgare 
din data de 
29.11.2017 

11 

PLx 
273/2017 

 
L 

134/2017 

Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru 
limitarea emisiilor de compuși organici volatili 
(COV) rezultați din depozitarea benzinei și din 
distribuția acesteia de la terminale la stațiile de 
distribuție a benzinei precum și în timpul 
alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină. 
(poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe 
04.09.2017 
CD - Adoptată 
pe 29.11.2017 
  
 

La promulgare 
din data de 
06.12.2017 

12 

Plx  
331/2017 

 
L 

214/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 
nerambursabile pentru programele, proiectele sau 
acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 
acestora, precum şi a modului de repartizare şi de 
utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate. (poz. I-a-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

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

S -  Adoptată 
pe 04.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 29.11.2017 
 

La promulgare 
din data de 
09.12.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

13 

PLx 
340/2017 

 
L 

177/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 
alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. 
(poz. I-a-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
intevențiile legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, 
”clarificarea competențelor de emitere a certificatelor de 
urbanism și autorizațiilor de construire prin precizarea 
competențelor primarului general al municipiului București, 
în prevința clădirilor clasate individual ca monument istoric și 
în zoneleconstruite protejate stabilite conform legii”. 

S -  Adoptată 
pe 10.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 29.11.2017 
  

La promulgare 
din data de 
06.12.2017 

14 

PLx 
341/2017 

 
L 

182/2017 

Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare 
de preluare a deşeurilor generate de nave şi a 
reziduurilor mărfii.  
(poz. I-a-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 10.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 29.11.2017 
 
 

La promulgare 
din data de 
06.12.2017 

15 

PLx 
369/2017 

 
L 

356/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 
(poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, intervențiiloe 
legislative vizând, potrivit Expunerii de motive, stabilirea unor 
derogări de la masele și dimensiunile maxime admise în 
circulație ale vehiculelor și ansamblurilor de vehicule, 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, precum și 
transpunerea prevederilor din Directiva (UE) 2015/719 
referitoare la controlul respectării maselor maxime admise în 
circulație pe drumurile publice din România a vehiculelor și 
ansamblurilor de vehicule. 

S -  Adoptată 
pe 16.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2017 
 

La promulgare 
din data de 
29.11.2017 

16 

Plx  
423/2017 

 
L 

158/2017 

LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea 
săvârșirii de contravenții. 

S -  Adoptată 
pe 31.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 29.11.2017 

La promulgare 
din data de 
06.12.2017 

17 

Plx  
329/2017 

 
L 

226/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, 
pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020. (poz. I-a-36) 

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

S -  Adoptată 
pe 04.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 11.12.2017 
 

La SG din 
data de 
13.12.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

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

18 

PLx 
343/2017 

 
L 

253/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui 
termen şi pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) 
din Legea nr.232/2016 privind industria națională 
de apărare, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 10.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 13.12.2017 
 
 

 

19 

PLx 
274/2017 

 
L 

150/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. (poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, în sensul introducerii contractului de 
activitate sportivă, care va fi încheiat între un sportiv de 
performanţă şi o structură sportivă şi are ca obiect 
desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Contractul se 
poate încheia pe perioade de timp determinate, de la o lună la 
multianual şi va avea stipulată valoarea drepturilor băneşti 
aferente contraprestaţiei depusă de către soprtivul de 
performanţă sau de către alte persoane juridice sau fizice 
implicate în activitatea sportivă, respectiv modalităţile şi 
termenele de plată. 

S - Adoptată pe 
04.07.2017 
CD - Adoptată 
pe 13.12.2017 
 

 

20 

PLx 
543/2017 

 
L 

499/2017 

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe. (poz. II-72) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 04.12.2017 
CD -  Adoptată 
pe 11.12.2017 

La SG din 
data de 
13.12.2017 

21 

PLx 
372/2017 

 
L 

162/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Respins pe 
17.10.2017 
CD -  Respins 
pe 21.11.2017  
 

Respins 
definitiv 

22 
PLx 

229/2017 
 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale 
Germania privind protecţia reciprocă a 

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul unor 
activități ce presupun cooperarea directă între Părți sau 
încheierea și derularea unor contracte clasificate între 

CD -  Adoptată 
pe 27.06.2017 
S -  Adoptată 

Legea  
nr. 200/2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L 
262/2017 

informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 
decembrie 2016. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

persoane juridice din România și Germania. pe 25.09.2017 
 

23 
 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea managementului ariilor 
natural protejate.  
(poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 
ariilor naturale protejate, respectiv, suspendarea aplicării 
prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 
şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
până la data de 1 mai 2017, ca urmare a neadoptării actului 
normativ prevăzut la art.3 alin.(2) din respectiva lege, care ar 
fi trebuit să reglementeze structura organizatorică, atribuţiile 
şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate. 

S - Adoptată pe 
20.02.2017 
CD -  Adoptată 
pe 04.10.2017 

Legea  
nr. 204/2017 

24 

PLx 
171/2017 

 
L 

34/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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

S - Adoptată pe 
03.04.2017 
CD - Adoptată 
pe 04.10.2017 
 

Legea  
nr. 205/2017 

25 

PLx 
233/2017 

 
L 

118/2017 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic 
European 2014-2021 şi Mecanismul financiar 
norvegian 2014-2021. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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

S - Adoptată pe 
12.06.2017 
CD - Adoptată 
pe 04.10.2017 
 

Legea  
nr. 206/2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

26 
 
 

PLx 
295/2017 

 
L 

174/2017 

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al 
Parlamenului European şi al Consiliului din 4 iulie 
2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele 
centrale de tranzacţii. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe 
18.09.2017 
CD - Adoptată 
pe 11.10.2017  
 

Legea  
nr. 210/2017 

27 

PLx 
252/2017 

 
L 

371/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 
2017. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul unor 
activități ce presupun cooperarea directă între Părți sau 
încheierea și derularea unor contracte clasificate între 
persoane juridicedin România și Serbia. 

CD -  Adoptată 
pe 19.09.2017 
S -  Adoptată 
pe 23.10.2017 
 

Legea  
nr. 215/2017 

28 

PLx  
268/2017 

 
L 

390/2017 
 

Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din 
Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu 
privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 
cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în 
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 
2010. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD - Adoptată  
pe 04.10.2017 
S -  Adoptată 
pe 23.10.2017 

Legea  
nr. 218/2017 

29 

PLx 
259/2017 

 
L 

120/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 
aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007-2013. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

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

S - Adoptată pe 
26.06.2017 
CD - Adoptată 
pe 31.10.2017 
  
 

 
 
 
 
 
Legea nr. 
224/2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD    

30 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români 
care lucrează în străinătate.  
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 12.02.2015 
CD - Adoptată 
pe 31.10.2017 
 

 
 
 
Legea nr. 
232/2017 

31 

PLx  
319/2017 

 
L 

224/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare 
în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura 
insolvenţei persoanelor fizice.  
(poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată 
pe 26.09.2017 
CD -  Adoptată 
pe 31.10.2017 
 

 
 
 
 
Legea nr. 
234/2017 

32 
 

PLx 
307/2017 

 
L 

176/2017 

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

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

S -  Adoptată 
pe 25.09.2017 
CD - Adoptată 
pe 07.11.2017 
  

 
 
 
Legea nr. 
236/2017 

33 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea 
unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi 
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-b-
40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte 
normative, intervențiile legislative vizând reglementarea 
modalității de plată a contribuției pentru medicamentele ce 
vor face obiectul contractului cost/volum/cost/volum-rezultat, 
incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri comune 
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără contribuție 
personală, pe baza prescripției medicale în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care 
se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, de 
către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a 
medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora. 

S - Adoptat pe 
18.02.2015 
CD - Adoptată 
pe 07.11.2017 

 
 
 
 
 
 
Legea nr. 
237/2017 

34 
Plx  

344/2017 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în 
vederea accelerării implementării proiectelor de 

Aprobarea unor măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de interes național, 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

S -  Adoptată 
pe 10.10.2017 
CD -  Adoptată 

 
Legea nr. 
240/2017



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L 
255/2017 

infrastructură de transport de interes național, 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, pentru 
completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea 
și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a 
cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi 
pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare și modificarea și 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

pe 07.11.2017 
 
 

 

35 

PLx 
269/2017 

 
L 

382/2017 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 
privind cooperarea în domeniul transporturilor 
militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016. 
(poz. I-b-42) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a procedurii 
generale și a aranjamentelor pentru transportul militar prin 
teritoriile statelor celor două Părți pe căi rutiere, ferate, 
aeriene, fluviale și/sau căi de comunicație maritimă și 
definește punctele de trecere a frontierei de stat și condițiile 
de trecere a frontierei de stat, astfel: din Ucraina în România 
sau în tranzit pe teritoriul Românei, din România în Ucraina 
sau în tranzit pe teritoriul Ucrainei, ca o modalitate de 
sprijinire a operațiunilor internaționale, de 
menținere/restabilire a păcii a exercițiilor militare comune și 
a altor activități de cooperare militară internațională în 
cadrul acordurilor internaționale la care România și Ucraina 
sunt părți. 

CD -  Adoptată 
pe 26.09.2017 
S -  Adoptată 
pe 06.11.2017 
 

 
 
Legea nr. 
241/2017 
 
 

36 

PLx  
284/2017 

 
L 

397/2017 
 
 

Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 
Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a 
Convenţiei privind decontările multilaterale în 
ruble tranferabile şi organizarea Băncii 
Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi 
a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 
22 octombrie 1963. (poz. I-b-45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Încetarea aplicabilității de la 1 ianuarie 1991 a Sistemului de 
decontări multilaterale în ruble transferabile, stabilit de 
Convenția privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile și organizarea Băncii internaționale de 
cooperare economică din 22 octombrie 1963, continuarea 
activității Băncii internaționale de cooperare economică pe 
baze comerciale, efectuând operațiuni în valută liber 
convertibilă și menținându-și statutul de organizație 
internațională, stabilirea capitalului social al BICE la suma 
de 400 milioane de ECU, crearea condițiilor necesare în 
vederea transformării BICE într-o Bancă pe acțiuni, care să 
funcționeze pe principii comerciale. 

CD - Adoptată 
pe 11.10.2017 
S -  Adoptată 
pe 06.11.2017 
 
 

Legea nr. 
242/2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

37 

PLx 
152/2017 

 
L 

22/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Agentului Guvernamental pentru 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi 
pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb. (poz. I-a-38)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe 
26.09.2017 
CD - Adoptată 
pe 21.11.2017 
  

Legea nr. 
248/2017 
 

38 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice.  
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor 
finanțate din fonduri publice. 

S - Adoptată pe 
28.02.2017 
CD - Adoptată 
pe 14.11.2017 
 

Legea nr. 
250/2017 
 

39 

PLx 
270/2017 

 
L 

398/2017 
 

Lege privind ratificarea Convenţiei pentru 
reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate 
împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la 
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de 
România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 
septembrie 2010 şi semnat de România la 
Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru 
reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, 
încheiată la Haga 16 septembrie 1970.  
(poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD - Adoptată 
pe 11.10.2017 
S  - Adoptată 
pe 13.11.2017 
 

Legea nr. 
251/2017 
 

 
  
  
  
  
  



 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
                              

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
 /2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010.  
(poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. 
 (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului de stat, a contului 
anual de execuție a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate și a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011 și a contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2012.   
(poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

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

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

7 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 2013. 
(poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

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

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

8 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  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 
execuţie a bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 
au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea 
bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost 
modificată prin ordonanţele de rectificare a bugetului. 

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

 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

9 
 

PLx 
562/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 

 
Raport depus pe 
data de 
28.06.2016; 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

350/2015 
 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

urmează să intre 
pe OZ 
 

 

10 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2015.  
(poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de 
stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 
103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub 
prevederile bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 
125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele 
bugetare aprobate) și un deficit în sumă de 21.448,2 milioane 
lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 
23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în 
sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub 
creditele bugetare aprobate). 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

11 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2015. (poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 
PLx  

567/2017 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018. 
(poz. II-70) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 

13 
PLx  

568/2017 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2018. (poz. II-71) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare  
din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  15 decembrie 2017 ) 

 

I.  În perioada   11  –  15 decembrie 2017  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 35 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 47 avize. 
Cele 35 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

27    
8 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP și BPR:                     

8 
3  

22 
2  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 468 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 56 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  46  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua 

sesiune ordinară a anului 2017.  
 
                                                                                                                                                                                          

II. De la începutul actualei legislaturi 

      
Comisiile parlamentare au întocmit  787  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 

În anul 

 2017 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 625 

 rapoarte suplimentare 111 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 51 

TOTAL     787 

 
 

 



             A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  11 - 15 decembrie 2017 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.371/2017 

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

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(667/R din 12.12.2017) 

2 

 
PLx.579/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 

cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(675/R din 12.12.2017) 

3 

 
PLx.458/2017 

Proiect de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale 
4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(676/R din 12.12.2017) 

4 

 
PLx.178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele 

româneşti – raport comun cu comisia pentru agricultură 

15 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare 
(678/R din 12.12.2017) 

5 

 
PLx.470/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru 

activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol - raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

78 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(679/R din 12.12.2017) 

6 

 
PLx.471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor 

de suine pentru activitatea de reproducţie - raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

76 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(680/R din 12.12.2017) 

7 

 
PLx.435/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind 

plata defalcată a TVA 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(650/RS din 12.12.2017) 

 
 
 



II. Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.234/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui 
matern – raport comun cu comisoa pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.06.2017 

Raport de adoptare 
(668/R din 12.12.2017) 

2 

 
PLx.54/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport 
comun cu comisiile pentru transporturi și juridică 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.02.2017 

Raport de respingere 
(673/R din 12.12.2017) 

3 

 
PLx.88/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport 
comun cu comisiile pentru transporturi și juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.02.2017 

Raport de respingere 
(674/R din 12.12.2017) 

4 

 
Plx.279/2016 

Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată şi actualizată - raport comun cu comisiile 
pentru transporturi și juridică 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de respingere 
(519/RS din 12.12.2017) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.374/2017 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul 
public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Teiuş, judeţul Alba – raport comun cu comisia pentru administrație 

41 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.11.2017 

Raport de adoptare 
(666/R din 12.12.2017) 

2 

 
PLx.54/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport 
comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de respingere 
(673/R din 12.12.2017) 

3 

 
PLx.88/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport 
comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de respingere 
(674/R din 12.12.2017) 

4 

 
Plx.279/2016 

Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată şi actualizată - raport comun cu comisiile 
pentru industrii și juridică 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de respingere 
(519/RS din 12.12.2017) 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
 
 
 
PLx.451/2017 

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

Guvern 
adoptat de 

Senat  
05.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(663/R din 12.12.2017) 

2 

 
 
Plx.507/2017 

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

32 parlam. 
respinsă de 

Senat 
11.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(664/R din 12.12.2017) 

3 

 
PLx.450/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinari – raport comun cu 
comisia pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(665/R din 12.12.2017) 

4 

 
PLx.178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele 

româneşti – raport comun cu comisia pentru buget 

15 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.11.2017 

Raport de adoptare 
(678/R din 12.12.2017) 

5 

 
PLx.470/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru 

activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol - raport 
comun cu comisia pentru buget 

78 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(679/R din 12.12.2017) 

6 

 
PLx.471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor 

de suine pentru activitatea de reproducţie - raport comun cu comisia pentru 
buget 

76 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(680/R din 12.12.2017) 

 
 
 
 
 
 



 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.467/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010 – 
raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare 
(659/R din 11.12.2017) 

2 

 
 
PLx.374/2017 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul 
public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Teiuş, judeţul Alba – raport comun cu comisia pentru transporturi 

41 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare 
(666/R din 12.12.2017) 

3 

 
Plx.363/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale – raport comun cu comisia juridică 
6 parlam. 28.11.2017 

Raport de adoptare 
(677/R din 12.12.2017) 

4 

 
Plx.398/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari – 
raport comun cu comisia juridică 

46 parlam. 
respinsă de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de respingere 
(686/R din 14.12.2017) 

5 

 
PLx.401/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 
centrale cu privire la Centenarul României – raport comun cu comisia 
pentru cultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.11.2017 

Raport de adoptare 
(687/R din 14.12.2017) 

6 

 
PLx.402/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice central – 
raport comun cu comisia pentru mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare 
(688/R din 14.12.2017) 

7 

 
PLx.575/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare 
(689/R din 14.12.2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.402/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice central – 
raport comun cu comisia pentru administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.11.2017 

Raport de adoptare 
(688/R din 14.12.2017) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.371/2017 

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

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(667/R din 12.12.2017) 

2 

 
PLx.12/2017 

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 sănătății – raport 
comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat  
13.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(684/R din 13.12.2017) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.450/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinari – raport comun cu 
comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(665/R din 12.12.2017) 

2 

 
PLx.234/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui 
matern – raport comun cu comisoa pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.12.2017 

Raport de adoptare 
(668/R din 12.12.2017) 

3 

 
 
PLx.504/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, 
în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 
sănătate a populaţiei – raport comun cu comisiile pentru învățământ și 
apărare 

Guvern  12.12.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(681/R din 12.12.2017) 

 



 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.147/2016 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului 

Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice – raport comun cu comisiile 
pentru cultură și juridică 

62 parla. 
respinsă de 

Senat 
18.04.2017 

Raport de respingere 
(660/R din 11.12.2017) 

2 

 
 
PLx.504/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, 
în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 
sănătate a populaţiei – raport comun cu comisiile pentru sănătate și 
apărare 

Guvern  12.12.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(681/R din 12.12.2017) 

3 

 
PLx.274/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 

Guvern 
adoptat de 

Senat  
28.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(645/RS din 13.12.2017) 

4 

 
PLx.12/2017 

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 sănătății – raport 
comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat  
13.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(684/R din 13.12.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.147/2016 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului 

Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice – raport comun cu comisiile 
pentru învățământ și juridică 

62 parla. 
respinsă de 

Senat 
08.05.2017 

Raport de respingere 
(660/R din 11.12.2017) 

2 

 
PLx.401/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 
centrale cu privire la Centenarul României – raport comun cu comisia 
pentru administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.11.2017 

Raport de adoptare 
(687/R din 14.12.2017) 

 
 
 
 
 
 



XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.147/2016 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului 

Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice – raport comun cu comisiile 
pentru învățământ și cultură 

62 parla. 
respinsă de 

Senat 
27.11.2017 

Raport de respingere 
(660/R din 11.12.2017) 

2 

 
PLx.543/2017 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
Guvern 

adoptat de 
Senat 

11.12.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(661/R din 11.12.2017) 

3 

 
PLx.54/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport 
comun cu comisiile pentru transporturi și industrii 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.11.2017 

Raport de respingere 
(673/R din 12.12.2017) 

4 

 
PLx.88/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport 
comun cu comisiile pentru transporturi și industrii 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.11.2017 

Raport de respingere 
(674/R din 12.12.2017) 

5 

 
Plx.279/2016 

Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată şi actualizată - raport comun cu comisiile 
pentru transporturi și industrii 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de respingere 
(519/RS din 12.12.2017) 

6 

 
Plx.363/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

6 parlam. 12.12.2017 
Raport de adoptare 

(677/R din 12.12.2017) 

7 

 
Plx.256/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 
39 parlam. 31.10.2017 

Raport de respingere 
(552/RS din 12.12.2017) 

8 

 
Plx.502/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate publică 

5 parlam. 
respinsă de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de respingere 
(685/R din 13.12.2017) 

9 

 
Plx.398/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari – 
raport comun cu comisia pentru administrație 

46 parlam. 
respinsă de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de respingere 
(686/R din 14.12.2017) 

 
 



 
XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.467/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010 – 
raport comun cu comisia pentru administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.11.2017 

Raport de adoptare 
(659/R din 11.12.2017) 

2 

 
Plx.258/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
8 parlam. 12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(670/R din 12.12.2017) 

3 

 
PLx.475/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind 

derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de 
Investiţii în Securitate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare 
(671/R din 12.12.2017) 

4 

 
PLx.474/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2017 

Raport de adoptare 
(672/R din 12.12.2017) 

5 

 
 
PLx.504/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, 
în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 
sănătate a populaţiei – raport comun cu comisiile pentru învățământ și 
sănătate 

Guvern  12.12.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(681/R din 12.12.2017) 

 
XIII. Comisia pentru regulament 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei 
Deputaților 

parlam. 11.12.2017 
Raport de respingere 

(662/R din 11.12.2017) 

2 

 
351/BP Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor 
1 parlam. 13.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(683/R din 13.12.2017) 

 
 
 



 
XIV. Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară 
10 parlam. 11.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(669/R din 12.12.2017) 

2 

 
Plx.419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii 
10 parlam. 12.12.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(682/R din 13.12.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății 

Criza anestezicelor stomatologice 

 Stimate domnule ministru, 
 Sistemul medical românesc se confruntă cu o nouă criză - cea a anestezicelor stomatologice. Anestezicele au 
dispărut de pe piață, lucru care le complică medicilor activitatea. 
 Medicii stomatologi se plâng că trebuie să facă economii drastice pentru ca anestezicele să le ajungă pentru 
intervențiile de urgență. Agenția Națională a Medicamentului a promis o rezolvare, dar nu a dat o dată exactă. Criza 
anestezicelor s-ar putea prelungi până în primăvară. 
 Pentru a face față nevoilor de anestezice, unii medici cumpără substanțele din străinătate sau la un preț foarte 
mare. Stomatologii sunt nevoiți să cumpere anestezice de la firme care le vând la suprapreț, de la 70-90 de lei la 300 
de lei. Lipsesc Artidental, Mepidental, Scandonest, Septanest, Ubistesin, Mepivastesin articaină, Mepivacaină.  
 Această criză îi conduce pe 16.000 de medici stomatologi să crească tarifele pentru a cumpăra substanța din 
străinătate. Medici spun că singura soluție este ca autoritățile să accepte anestezice neetichetate pentru țara noastră. 
Agenția Națională a Medicamentului a propus să fie importate anestezice fără prospect în limba română pentru face 
față numărului de pacienți.  
 Având în vedere criza alarmantă a anestezicelor stomatologice, vă cerem să ne comunicați ce acțiuni doriți să 
inițiați pentru o aprovizionare corespunzătoare a cabinetelor stomatologice cu substanțele necesare.  

Solicit răspuns scris la prezenta întrebare. 
Vă mulțumesc, 

Deputat  
Raluca Turcan 

*** 
 

Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății 

Criza anestezicelor 

 Stimate domnule ministru, 
 România se confruntă cu o situație critică în ceea ce privește stocul de anastezice din spitale. Cei care au de 
suferit sunt pacienții, deoarece nu pot fi tratați corespunzător sau li se administrează altă substanță fară niciun fel de 
efect. Un caz șocant s-a petrecut în noaptea de 1 decembrie la spitalul ”Sf. Pantelimon”. O tânără de 21 de ani a născut 
prin cezariană, iar rahianestezia a fost făcută cu Xilină. Această substanță este folosită la intervențiile stomatologice și 
nu este idicată pentru astfel de operații.  Pacienții sunt disperați, aceștia fiind puși în situația de a-și cumpăra singuri 
medicamentele. Medicul șef de gardă a decis să închidă secția de Obstretică-Ginecologie, din cauza lipsei materialelor 
necesare asigurării asistenței medicale corespunzătoare. Pe cale de consecință, nu se mai puteau face internări.  
 În spațiul public au apărut documente care atestă că medicii au cerut 100 de flacoane de Clorură de Sodiu dar 
nu au primit nimic. Aceeași situație era și la cerințele de Glucoză, Apă Oxigenată, Algifen, Hidrocortizon, 
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Algocalmin, Ketoprofen, Cefort, Propofol și Miostin. Din 27 de tipuri de medicamente și materiale, asistentele și 
medicii au primit 5 tipuri. Medicii mai reclamă faptul că, din 1 decembrie, spitalul a rămas și fără posibilitatea de a 
face analize de sânge.  

Având în vedere criza alarmantă din spitalul ”Sf. Pantelimon” și din alte spitale din țară, vă solicit să ne 
comunicați ce soluții veți adopta pentru a aproviziona corespunzător spitalele cu medicamentele și anestezicele 
necesare și pentru a preveni alte astfel de crize.  

Solicit răspuns scris la prezenta întrebare. 
Vă mulțumesc, 

Deputat  
Raluca Turcan 

*** 
 
Adresată domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor 

Obiectul întrebării: Situația Lotului 3 al autostrăzii Sebeș-Turda 
 
Stimate domnule ministru,  
Lotul 3 al autostrăzii Sebeş – Turda de 12,45 km, construit de către firma italiană Tirrena Scavi S.p.A, este 

gata. Cu toate acestea, recepţia, care ar fi trebuit să aibă loc încă de săptămâna trecută, mai precis în 28 noiembrie, nu 
a fost realizată pănâ astăzi. 

Asociaţia Pro Infrastructură (API) condamnă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
pentru întârzierea în cauză (CNAIR), considerând-o o atitudine complet iresponsabilă. În același timp, doi 
reprezentanți ai CNAIR, care au fost de față au descoperit unele fisuri neconforme în asfaltul de pe poduri. De aceea 
purtătorul de cuvânt al CNAIR a declarat că recepţia nu va fi realizată până nu vor fi remediate problemele constatate 
și efectuate testările dinamice la structuri.  

Așadar, solicit să examinați situația și să ne răspundeți când va fi făcută noua recepţie, având în vedere atât 
faptul că traficul a devenit infernal pentru soferi, cât și sumele cheltuite până în acest moment. Solicit răspuns scris la 
întrebarea înaintată.  

Vă mulțumesc. 
Deputat  

Raluca Turcan 
*** 

 

Adresată: Domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Apa pentru irigații din Canalul Dunăre - Marea Neagră  
nu este gratuită pentru agricultorii de pe raza teritorială a județului Constanța 

 
Stimate domnule ministru,  
 Legea nr. 133/2017 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și Ordinul 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 193/12.06.2017 pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor 
suportate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru 
irigații la stațiile de punere sub presiune și la alte puncte de livrare  reprezintă o facilitate pentru agricultorii români. 
Dar, așa cum a fost adoptată de către Parlament, aceasta nu a avut în vedere și acea categorie de agricultori care 
folosește apă pentru irigații direct din canal. 

Concret, aduc în atenția Domniei Voastre situația de fapt reală cu care se confruntă agricultorii constănțeni 
care dețin terenuri în vecinătatea Canalului Dunăre – Marea Neagră și care își irigă culturile cu apă din acest canal. 
Aceștia sunt taxați, și nu puțin, atât de către Administrația Naționala “Apele Române”, cât și de Administrația 
Canalelor Navigabile. 

Este vorba de aproximativ 100.000 ha situate pe teritoriul unuia dintre cele mai afectate județe de secetă de pe 
teritoriul României. 

Consider că această situație reprezintă o reală discriminare, intră în contradicție cu scopul promovării Legii 
nr. 133/2017 și creează o serie de probleme pentru cei vizați.  
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Având în vedere că în ședința comună a comisiilor pentru agricultură din Camera Deputaților și Senat pentru 
examinarea și avizarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018 am ridicat această 
problemă și ați afirmat că veți reglementa situația, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați: 

- Care sunt măsurile pe care le veți dispune pentru eliminarea acestei discriminări? 
- Aveți în vedere emiterea unui act normativ care să reglementeze clar și fără echivoc situația  

celor care au fost omiși de la prevederile legii? 
- Agricultorii riverani Canalului Dunăre – Marea Neagră vor putea beneficia de apă gratuită  

pentru irigații la propriu după câteva luni în care au plătit fiind victimele acestei discriminări? 
Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 
Robert – Aurel Boroianu 

*** 
 
Adresată domnului ministru Gabriel Petrea, ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social 

 
Ministerul Dialogului Social s-a transformat în Ministerul Propagandei 

pentru politica dezastruoasă în domeniul fiscal a executivului 
 

Stimate domnule ministru, 
Prin OUG nr. 82/2017 se stabileşte că, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, este obligatorie 

negocierea colectivă pentru modificarea contractelor de muncă prin acte adiţionale, în contextul transferului 
contribuţiilor sociale de la angajator la angajat. Această Ordonanţă a fost introdusă pe ordinea de zi executivului fără 
nici un fel de consultare cu partenerii sociali. Din contră, actul normativ a fost impus cu derogare tocmai de la Legea 
Dialogului Social.  

Având în vedere că interesul Guvernului României este ca angajatorii să opereze trecerea contribuţiilor din 
sarcina lor în sarcina angajatului fără ca această operaţiune să conducă la scăderea salariului net, vă rugăm să ne 
răspundeţi la câteva întrebări: 

- Care mai este rostul unui Minister al Consultării Publice şi Dialogului Social, în condiţiile în  
care, prin Ordonanţe de urgență, se anulează prevederi legale fără consultarea sindicatelor şi patronatelor? 

- Ce sancţiuni vor primi firmele cu unul sau cu doi angajaţi care nu au iniţiat procedura negocierii unui  
contract colectiv de muncă? 

Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 
Adresată domnului ministru Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor Publice 
 

Ministerul de Finanţe luptă cu spălarea banilor  
doar la televizor, nu şi în plan legislativ 

 
Stimate domnule ministru, 
România a ajuns în situaţia de a fi „îndemnată insistent“ de către Comisia Europeană, alături de alte şapte 

state membre să transpună în legislaţia lor naţională „A patra directivă privind combaterea spălării banilor“. Adoptată 
în 2015, Directiva ar fi trebuit transpusă până pe 26 iunie 2017. 

Noile norme ale UE vor consolida cerinţele existente în materie de combatere a spălării banilor şi vor 
ameliora combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.  

„Spălarea banilor este o sursă de oxigen pentru criminalitate, terorism şi evitarea obligaţiilor fiscale. Trebuie 
să facem tot ce ne stă în putinţă ca să o eradicăm. Normele mai drastice care intră în vigoare astăzi sunt un mare pas 
înainte, dar avem nevoie şi de un acord rapid cu privire la noile îmbunătăţiri propuse de Comisie în iulie anul trecut“, 
spunea Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europenem pe data de 26 iunie 2017, data oficială de 
intrare în vigoare a Directivei. 
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În acest context, vă rog, domnule ministru, să ne precizaţi: 
- A întocmit Ministerul Finanţelor Publice un act legislativ care să transpună în legislaţia  

naţională Directiva amintită şi care să intre pe agenda legislativă a Parlamentului după aprobarea în Guvern? 
- Cum explicaţi faptul că, în plină retorică împotriva multinaţionalelor şi împotriva evaziunii  

fiscale, Ministerul pe care îl conduceţi nu face paşii minimi concreţi în a alinia România la normele obligatorii ale UE 
în sectorul fiscalităţii şi a controlului fluxurilor de capital? 

Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată  domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
 

Credite bugetare în anul 2018 pentru Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II 
 

Domnule ministru, 
 În proiectul de buget pentru anul 2018 transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului României, 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a propus pentru Programul Național 
de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a un volum al creditelor bugetare de 1 miliard lei și credite de angajament la nivelul 
a 20 miliarde lei. Dacă le-am privi izolat aceste credite bugetare, am putea spune că reprezintă un volum mare, însă, 
dacă raportăm la angajamentele Ministerului față de miile de programe aprobate în vara acestui an, atunci avem reale 
semne de întrebare asupra dimensionării corecte a creditelor bugetare pentru anul 2018. În condițiile în care proiectul 
de buget este construit pe un deficit bugetar care nu mai permite extinderea deficitului bugetar, vă solicit, domnule 
ministru, următoarele precizări: 

- Care este numărul total de contracte de finanțare aprobate în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Locală – Etapa a II-a? 

- Care este numărul total de proiecte adminise în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – Etapa a 
II-a care nu au depus documentația completă? 

- Cum veți proceda în situația în care beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a vor 
solicita decontări, în cursul anului 2018, într-o valoare mai mare decât creditele bugetare de care dispune 
Ministerul?  
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 

Finanțarea în anul 2018 a dotărilor și echipamentelor Poliției române 
 
Doamnă ministru, 

 La nivelul Județului Suceava, numai în anul 2017, doi ofițeri ai Poliției române au devenit victimele 
infractorilor, din cauza slabelor dotări cu care sunt înzestrate forțele de ordine publică. În vara acestui an, un polițist 
din cadrul seviciului Poliției Transporturi Feroviare și-a pierdut viața, pe peronul gării din Municipiul Suceava, ca 
urmare a multiplelor răni provocate prin înjunghiere. Opiniile majorității specialiștilor converg în sensul în care, dacă 
polițistul ar fi fost protejat de o vestă corespunzătoare, care ar fi trebuit să fie în dotarea Poliției, atunci moartea 
acestuia ar fi fost evitată. Recent, tot în Județul Suceava, un alt ofițer al poliției sucevene a fost grav rănit în zona 
capului, tot cu un obiect ascuțit, deoarece nu a purtat cască specială de protecție, utilizată, de obicei, de forțele 
speciale de intervenție. Nu cunoaștem dacă acest tip de cască se afla sau nu în dotarea Poliției, însă știm că polițistul 
care se zbate între viață și moarte, este un ofițer foarte bine pregătit, fiind chiar propus de superiori pentru o 
indemnizație de excelență.  
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 Cu ocazia dezbaterilor ale legilor bugetului de stat din anii precedenți, am chestionat în mod repetat pe foștii 
titulari ai portofoliului de la Ministerul Afacerilor Interne și, de fiecare dată am primit asigurări asupra asigurării unor 
credite bugetare care să asigure finanțarea corespunzătoare a dotărilor urgente pentru toate structurile Poliției române. 
Rezultatul, îl cunoașteți și dumneavoastră – polițiștii români au dificultăți reale chiar și în asigurarea unor uniforme 
decente. În contextul în care Legea bugetului de stat pentru anul 2018 este pe cale să fie aprobată, vă solicit, doamnă 
ministru, următoarele precizări:  

- Care este valoarea totală a sumelor utilizate în anul 2017, în vederea dotării tuturor structurilor  
Poliției române? Solicit prezentarea unei situații detaliate, raportate la necesarul unei bune funcționări a poliției, în 
condiții de maximă siguranță pentru lucrătorii M.A.I. 

- Care sunt sumele total alocate (credite bugetare) pentru dotarea tuturor structurilor Poliției  
române, în cursul anului 2018?  

- Vă solicit, dacă este posibil, și o situație defalcată pe fiecare categorie de programe de achiziții:  
armament, autoutilitare, uniforme, sisteme de protecție. 

- Vă rog să precizați dacă, în elaborarea proiectului de ordonanță privind prorogarea unor termene  
și unel măsuri bugetare, ați militat în vreun fel împotriva limitării/plafonării unor drepturi salariale/norme de hrană și 
alte drepturi la care sunt îndreptățiți lucrătorii Poliției române? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 
Adresată domnului Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene 
         domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și    
         Fondurilor Europene 
  

Corecții financiare acoperite din bugetele administrațiilor publice locale din Județul Dolj 

Domnule ministru, 
 În condițiile în care România a încheiat exercițiul financiar multianual 2007-2013, iar autoritățile publice 
naționale fac eforturi importante în sensul recuperării întârzierilor înregistrate deja în accesarea și decontarea 
fondurilor europene nerambursabile aferente României în cadrul financiar 2014-2020, se impune o reevaluare a 
erorilor reportate în prima experiența națională de utilizare a acestor resurse financiare și o replicare a bunelor 
practici/a succeselor înregistrate. 
 Așa cum rezultă din mai multe anchete jurnalistice realizate de către presa locală sau națională, mai multe 
proiecte de lucrări, finanțate din fonduri europene nerambursabile, s-au abătut în mod semnificativ de la exigențele 
proiectului aprobat de finanțator, precum și de la condițiile tehnice sau de la calitate a lucrărilor. Au fost, de 
asemenea, nenumărate proiecte care, din lipsa de experiență a beneficiarilor, dar și, de prea multe ori, din reaua-
intenție a acestora, au deviat semnificativ de la principiile de bază ale legislației naționale privind achizițiile publice.  
 Consecințele unor asemenea abateri s-au tradus în corecții semnificative ale sumelor decontate de către 
Comisie, sume acoperite, în principal din fondurile administrației publice locale sau centrale. Această problemă nu a 
fost una izolată, ci putem spune că a avut o dimensiune națională. Pentru a preîntâmpina repetarea unor erori în 
accesare fondurilor europene, care în exercițiul financiar 2007-2013 a însemnat dezangajarea unor sume extrem de 
importante, în special în domeniul lucrărilor de infrastructură, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Numărul de proiecte finanțate din fonduri europene, derulate la nivelul Județului Dolj, în perioada  
2012-2016, pentru care s-au dispus corecții financiare susținute din bugetul național?  

- Numărul de proiecte finanțate din fonduri europene și valoarea acestora, derulate la nivelul  
Municipiului Craiova, în perioada 2012-2016, pentru care s-au dispus corecții financiare?  

- Câte dintre aceste proiecte au înregistrate nereguli grave și care este valoarea sumelor acoperite  
de bugetul administrației locale a Municipiului Craiova ori de la bugetele centrale ale ministerelor, ca urmare a unor 
abateri constatate? (De exemplu: reabilitarea străzii Râului, din Municipiul Craiova -  lucrare atribuită în anul 2013 și 
executată de un consorțiu condus de firma TelDrum între anii 2014-2015 – corecția a fost de cca. 2,5 milioane lei și a 
fost susținută din fonduri bugetare naționale/locale) 
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- Vă rog să precizați dacă ați prevăzut, pentru fondurile aferente cadrului financiar 2014-2020,  
mecanisme de descalificare a firmelor/consorțiilor/asociațiilor/fundațiilor, care în exercițiul financiar anterior au 
înregistrat nereguli în accesarea și utilizarea acestor resurse financiare? 
  Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea apreciere, 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 
Adresată domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor 

Circulația trenurilor personale de călători pe ruta Reșița Sud-Timișoara 
 
Domnule ministru,  
La Biroul Parlamentar, cetățeni din Reșița, pe care îi reprezint în Camera Deputaților, mi-au sesizat 

următoarea situație care îi nemulțumește și le îngreunează viața și activitatea:  
„Gara Reşiţa Sud, acum câţiva ani, a fost modernizată cu cheltuieli mari din fonduri europene. Acum este 

computerizată, cu echipamente şi instalaţii de ultimă generaţie. Arată foarte frumos, cu peroane acoperite, înalte, cu 
afişaje electronice, luminată cu generozitate. Dar noi, cetăţenii, care locuim în aproximativ 80% din suprafaţa 
oraşului, regretăm acest progres şi suntem nemulţumiţi pentru că toate trenurile personale care acum sunt ale firmei 
Regiotrans şi circulă spre şi din direcţia Timişoara, rută mult folosită şi necesară, nu mai ajung la această gară, aşa 
cum au funcţionat zeci de ani (pe când era mică şi slab dotată) pentru că au traseul scurtat doar până la staţia Reşiţa 
Nord. La Reşiţa Sud, ajunge şi pleacă la ore nepotrivite doar un singur tren în relaţia Timişoara şi acesta tip săgeată, 
care are un traseu mai lung, ocolitor prin Caransebeş şi Lugoj, mai mult decât dublu de scump la preţ faţă de 
trenurile Regiotrans. Nu ne convine soluţia de a folosi staţia Reşiţa Nord pentru că este mult mai departe, accesul 
este mai obositor, cu pierdere de timp şi bani, pentru că mai trebuie să folosim şi transportul local care circulă destul 
de rar sau să apelăm la taxi. De câţiva ani, Gara Reşiţa Sud stă mai tot timpul goală. Păcat de banii cheltuiţi cu 
modernizarea şi de cei care se cheltuie în continuare zi de zi cu personalul şi cu întreţinerea!” 

Date fiind cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați următoarele:  
1. Care este motivul pentru care trenurile personale de călători, pe direcția Timișoara-Reșița, dus-

întors, au oprirea finală la staţia Reşiţa Nord și nu mai circulă până la staţia Reşiţa Sud?  
2. Care sunt planurile Ministerului Transporturilor pentru exploatarea la capacitate cât mai mare a 

investiției făcute în Gara Reșița Sud? 
3. Ce soluții aveți în vedere, pentru anului 2018, pentru rezolvarea problemei cetățenilor din Reșița, 

care consideră foarte necesară și rezonabilă financiar reluarea transportului feroviar pe ruta Reșita Sud-
Timișoara? 

4. Primăria municipiului Reșița a înaintat Ministerului Transportului o serie de propuneri privind 
transferul liniei Reșița Nord-Reșița Sud la administrația locală pentru a valorifica această cale de transport în 
favoarea cetățenilor Reșiței. Care este poziția Ministerului pe care îl coordonați față de aceste propuneri pe 
care le-a înaintat administrația reșițeană? Este luat în considerare transferul liniei Reșița Nord-Reșița Sud 
către administrația locală? 

5. În măsura unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, care sunt demersurile și care estimați a fi 
orizontul de timp rezonabil pentru finalizarea întregii proceduri de transfer a liniei Reșița Nord-Reșița Sud la 
administrația locală? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Valeria Diana Schelean Șomfelean 
*** 
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 Interpelare 

 
 
Adresată: domnului Mihai Tudose, prim-ministru 

           domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății 
De la: deputat Raluca Turcan  
Obiectul interpelării: Criză de imunoglobulină. 
  

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
Sute de pacienți diagnosticați cu imunodeficiență primară, a căror viață depinde de tratamentul 

cu imunoglobulină, riscă să își piardă viața în România, dacă nu urmează tratamentul corespunzător. Conform 
statisticilor Asociației Române a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare, aproximativ 200 de bolnavi sunt dependenți 
de imunoglobulină. Printre aceștia sunt și copii. Alte câteva sute de pacienți suferă de boli autoimune și neurologice. 
Pacienții sunt extrem de sensibili la cea mai banală răceală, de aceea fiind foarte afectați de lipsa imunoglobulinei. 

În județul Sibiu, pentru a vă menționa un singur exemplu pe care îl cunosc foarte bine, sunt înregistrați 6 
bolnavi, medicii așteptând peste 100 de flacoane de imunoglobulină. Doar de la începutul lunii decembrie s-au făcut 
două comenzi de flacoane întrucât de două luni stocul se epuizase, niciuna dintre aceste comenzi nefiind rezolvată. În 
Alba Iulia a murit o femeie din cauza lipsei imunoglobulinei, doamna fiind inițial internată la Sibiu dar părăsind 
spitalul întrucât acesta nu deținea tratament specific bolii sale. După ce că situația este disperată prin lipsa 
imunoglobulinei, despre alte cazuri din țară ne vin informații din care rezultă că Ministerul Sănătății ar fi făcut o 
achiziție de un tip de imunoglobulină care provoacă unui pacient din 10 șoc anafilactic. 

Deși tratamentul este gratuit, din cauza lipsei lui, unii pacienți trebuie să și-l cumpere, el fiind foarte scump. 
Unui pacient îi trebuie lunar între 4 și 50 de flacoane. Un flacon costă 100 de euro, prin urmare tratamentul poate 
ajunge la 5.000 de euro lunar. Majoritatea pacienților nu își permit să îl cumpere. Organizația Mondială a Sănătății a 
inclus imunoglobulina pe lista tratamentelor care nu ar trebui să lipsească din nicio țară, dar în spitalele din România 
sunt pacienți în pericol de moarte. Politica de prețuri din ultimii ani a influențat, în mod decisiv, distribuția 
medicamentelor în România respectiv exportul lor în exterior. 

În acest timp, apare informația  că Ministerul Sănătății va suplimenta cu 900 de flacoane de imunoglobulină 
necesarul din unitățile sanitare. În aceste condiții grave, vă rog să îmi explicați: 

- Care sunt criteriile în baza cărora s-a decis asupra cantității de 900 flacoane având în vedere  
faptul că, din semnalele primite, rezultă că acestea nu sunt de ajuns, ajutând doar 90 de persoane din totalul celor care 
au nevoie. Vă solicit de asemenea să îmi comunicați în baza căror criteriile se stabilește prioritatea în distribuția 
acestora către unitățile sanitare din toată țara?   

- Care este cauza lipsei tratamentului pentru acești pacienți? 
- În ce măsură UNIFARM ar fi achiziționat un anumit tip de imunoglobulină care nu a putut fi  

folosit de pacienți pentru că provoacă la unul din 10 persoane șoc anafilactic respectiv ce măsuri interne ați dispus în 
raport cu această situație, pe lângă organizarea unei noi achiziții publice? 

- Care sunt măsurile pe care le-ați luat sau urmează să le luați pentru rezolvarea acestei crize? 
Având în vedere faptul că pacienții cu imunodeficiențe primare sunt predispuși la nenumărate infecții, 

putându-se ajunge chiar și la moarte, vă solicit să îmi explicați, prin oferirea răspunsurilor clare la întrebările de mai 
sus, care este politica publică a Ministerului Sănătății în problema gravă a crizei de imunoglobulină. 

Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră.  
Vă mulțumesc, 

 
*** 

 




