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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 
  în prima sesiune ordinară a anului 2015 

 (februarie – iunie) 
 

 
În prima sesiune parlamentară a anului 2015 (februarie - iunie), la Camera 

Deputaţilor au fost dezbătute 471 proiecte de legi, din totalul de 1255 proiecte aflate în 
procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 100 proiecte de legi au făcut parte din 
Programul legislativ prioritar al Guvernului. 

Din totalul de 471 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în 
această sesiune, pentru 414 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
62 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor şi 11 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 468 
proiecte de legi, din care 157 au fost promulgate şi 247 respinse. De asemenea, au fost 
adoptate 59 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 34 Hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 30 iunie 2015, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 
784 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 170 înscrise pe ordinea de zi a plenului 
Camerei, şi 582 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie 2015, la 
Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1736 întrebări adresate membrilor 
executivului, de un număr de 173 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 
de 1332, reprezentând  76,73% din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 577, de un 
număr de 125 deputaţi din care la 490 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  84,92 %. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 
acestora a fost de 2132, desfăşurate pe parcursul a 18 şedinţe, de un număr de 229 deputaţi. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea februarie – iunie 2015, au fost depuse  5 moţiuni 
simple şi o moţiune de cenzură. 

Moţiuni simple: 
1.  PSD "curentează" banul public - bonusuri uriaşe, contracte cu dedicaţie şi 
"secrete de stat" la Transelectrica" ;  
2.  PSD "curentează" banul public - bonusuri uriaşe, contracte cu dedicaţie şi 
"secrete de stat" la Transelectrica" ;   
3.  In lipsa oricărei Strategii Energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul 
minier românesc spre faliment ;   
4.  Fondurile europene în guvernarea PSD - între Făt-Frumos și Fata Morgana;  
5.  PSD guvernează la negru! Totul pentru PSD, nimic pentru cetățean! .  
Moţiuni de cenzură: 
1.  "Victor Ponta - demis pentru exces de putere prin blocarea alegerilor. Dreptul la 
vot  nu e o lozincă!".    
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în prima sesiune ordinară a anului 2015 
 (februarie – iunie) 

 
(Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2015) 

 
 

 
   
   Cele 468 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         146 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                               din care: 
     63 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                33  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      50  proiecte de legi  
                         322  propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 182 de legi, dintre care 25 din iniţiativele legislative 
adoptate in sesiunea septembrie-decembrie 2014. 

Totalul iniţiativelor legislative 1255  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 529

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 414

471

– votate  468
             din care: - înaintate la Senat        15 
                            - în procedura de promulgare   49 
                            - promulgate* 157 
                            - respinse definitiv 247 
– amânate pentru sesiunea următoare 3

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 784
a) pe ordinea de zi 170
b) la comisii  582
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21

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

11

3) Desesizări 7
4) Retrase de iniţiatori 2
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în prima sesiune ordinară a anului 2015 

 (februarie – iunie) 
 
 

 
 

15

49

157

247

15 - înaintate la Senat

49 - în procedura de promulgare

157 - promulgate

247 - respinse definitiv
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
 în prima sesiune ordinară a anului 2015 

 (februarie – iunie) 
 
 
 

63

33

50

322

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

33 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

50 - proiecte de legi

322 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 în prima sesiune ordinară a anului 2015 

(februarie – iunie) 
 
 
 

582

21
170

11

170 - pe ordinea de zi

582 - la comisii

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

11 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau 
pentru puncte de vedere Guvern
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III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
 (februarie – iunie) 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernuluinr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal 

                                                          (PL – x 419/2014) 

Legea nr.15/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.144 din 26 februarie 2015 

2.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
interpretarea unor prevederi legale 

                                            (PL – x 536/2014)

Legea nr.24/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.165 din 10 martie 2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 
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 
 

Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

                                                           (PL – x 403/2013)  

Legea nr.16/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.155 din 4 martie 2015 

4. Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora 
 

 
(PL – x 482/2014)

Legea nr.31/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.169 din 11 martie 2015 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului 
 
       (PL – x 68/2014) 
  

Legea nr.29/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 171 din 12 martie 2015 
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6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi 
pentru modificarea unor acte normative 
 
                                                            (PL – x 67/2014) 

Legea nr.46/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 184 din 16 martie 2015 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului  

                                   
(PL – x 16/2015)

Legea nr. 49/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 189 din 20 martie 2015 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea 
arieratelor bugetare ale unor operatori economici din 
industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare 
 
                                                          (PL – x 365/2014) 

Legea nr. 45/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 184 din 18 martie 2015 

9. Lege pentru completarea articolului 73 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal   

                                                          (PL – x 663/2013) 

Legea nr. 54/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 198 din 25 martie 2015 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la 
dispoziţiile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice şi ale 
Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 

      (PL – x 24/2015) 

Legea nr. 41/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 185 din 18 martie 2015 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative 
 
          (PL – x 15/2015)    

Legea nr.64/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 222 din 1 aprilie 2015 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal 
                                                           (PL – x 240/2014) 

 Legea nr.63/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 220 din 1 aprilie 2015 

13. Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind 
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată 
                                           

                               (PL – x 548/2014)  

Legea nr. 70/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 241 din 9 aprilie 2015 
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14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2014 privind modificarea art. X alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative   

         (PL – x 22/2015)  

Legea nr. 72/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.235 din 7 aprilie 2015 

15. Lege privind administratorii de fonduri de investiţii 
alternative  
                                                             (PL – x 93/2015) 

Legea nr. 74/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.274  din 23 aprilie 2015 

16.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative 
  
       (PL – x 74/2015)
  

Legea nr. 77/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.263  din 20 aprilie 2015  

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor
măsuri bugetare  
        (PL – x 72/2015) 

Legea nr. 78/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.278  din 24 aprilie 2015   

18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  
 
                                                           (PL – x 483/2014) 

Legea nr. 85/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.270  din 22 aprilie 2015    

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi  
       (PL – x 19/2015) 

Legea nr. 88/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.282  din 27 aprilie 2015    

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative      
   
            (PL – x 236/2015) 

 Legea nr.112/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.335  din 15 mai 2015    

21. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2015 
pentru reglementarea unor măsuri bugetare  
 
     (PL – x 209/2015) 

Legea nr.110/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.335  din 15 mai 2015     

22.  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă 
 
                                                           (PL – x 251/2015) 

Legea nr.251/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.336  din 18 mai 2015      
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23. Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general 
 
     (PL – x195/2015) 

Legea nr.111/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.335  din 15 mai 2015       

24. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2014 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 
(Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi 
la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul 
Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and 
Education Network Association - TERENA) în scopul 
menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două 
organisme neguvernamentale 
     (PL – x 247/2015) 

Legea nr.106/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.340  din 19 mai 2015    

25. Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional 
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară 
în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 
     (PL – x 266/2015) 

Legea nr.175/2015 
La Monitorul Oficial 

26. Lege privind stimularea investitorilor individuali - business 
angels  
       (PL – x 26/2015) 

Legea nr.120/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.382 din 2 iunie2015    
27. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991  
 
    (PL – x 73/2015) 

Legea nr.121/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.382 din 2 iunie2015    

28. Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către Comunitatea 
Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
acestora  
     (PL – x 346/2015) 

Legea nr.127/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.400 din 8 iunie2015    
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29. Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la 
Varşovia la 25 noiembrie 2014, privind modificarea 
Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii 
Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările 
aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 
1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii 
Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările 
aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 
1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 
octombrie 1963  
 
       (PL – x 331/2015) 

Legea nr.176/2015 
La Monitorul Oficial    

30. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr.  72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
                                                            (PL – x 23/2015) 

Legea nr.122/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.387  din 3 iunie 2015    

31. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare 
şi modificarea unor acte normative  
 
     (PL – x 269/2015) 

Legea nr.124/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.407  din 9 iunie 2015    

32. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale  
 
                                                            (PL – x 250/2015) 

Legea nr.166/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.460  din 25 iunie 2015    

33. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi alte măsuri   
 
    (PL – x 404/2015) 

Legea nr.17/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.480 din 1 iulie 2015    

34. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal   
 
       (PL – x 283/2015) 

Legea nr.178/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.481 din 1 iulie 2015       

35. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 
    (PL – x 410/2015) 

Legea nr.187/2015 
La Monitorul Oficial  

36. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  
 
     (PL – x 433/2015) 

Legea nr.186/2015 
La Monitorul Oficial  
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37. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare  
 
   (PL – x 223/2014) 

La promulgare 
din 24 iunie 2015    

38. Lege privind Codul fiscal   
 
  (PL – x 371/2015) 

La promulgare 
din 1 iulie 2015    

39. Lege privind Codul de procedură fiscală 
 
    (PL – x 385/2015) 

La promulgare 
din 1 iulie 2015    

40. Lege privind anularea unor obligaţii fiscale  
 
 
           (PL – x 476/2015) 

La promulgare 
din 1 iulie 2015    

41. Lege privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor  
 
 
 

                                                       (PL – x 494/2015) 

La promulgare 
din 2 iulie 2015    

42. Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice  
 
        (PL – x 286/2015) 
 

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 
                                        B.   Domeniul  juridic: 

 
 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială  
  

    (PL – x 121/2014) 

Legea nr.61/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.229 din 3 aprilie 2015 

2.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se 
finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
precum şi pentru prorogarea unor termene 
 Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.1 din         14 ianuarie 2015 
 
                                                         (PL – x 118/2014) 

Legea nr.65/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.226 din 2 aprilie 2015 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2014 
pentru modificarea  art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
 
                                                           (PL – x 56/2015) 

Legea nr.86/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.282 din 27 aprilie 2015  
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4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora 
   (PL – x 535/2014) 

Legea nr.79/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.263 din 20 aprilie 2015 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.11/1991 privind 
combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul 
protecţiei concurenţei 
   (PL – x 549/2014) 

Legea nr.117/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.355 din 22 mai 2015 

6. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea 
Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna 
funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, 
semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013 
   
   (PL – x 265/2015) 

Legea nr.169/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.489 din 3 iulie 2015 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor   
 
    (Pl – x 66/2015) 

La Senat 
din 22 aprilie 2015  

8. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
      (PL – x 95/2014) 

Legea nr. 113/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.339 din 18 martie 2015        

9. Lege pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor  
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional 
de Expertize Criminalistice 
  
    (PL – x 270/2015) 

Legea nr. 130/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.408 din 10 iunie 2015         

10. Lege pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii 
Internaţionale de Justiţie   
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
       (PL – x 340/2014) 

Legea nr. 137/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.408 din 10 iunie 2015         
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 
din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative  
 
        (Pl – x 309/2015) 

la Senat  
din 14 mai 2015 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 25 alin.(2) din 
Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative  
 
       (Pl – x 310/2015) 

la Senat  
din 14 mai 2015 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din 
hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi 
alţii împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi 
alţii împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 
    
                                                           (PL – x 238/2015) 

Legea nr.146/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.423 din 15 iunie 2015 

14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii  imobiliare nr.7/1996   
 
                                                           (PL – x 131/2014) 

Legea nr.150/2015 
Monitorul Oficial 

15. Lege privind insolvenţa persoanelor fizice 
 
                                                          (PL – x 579/2014) 

Legea nr.151/2015 
Monitorul Oficial 

16. Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie  
 
    (PL – x 230/2015) 

Legea nr.161/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.469 din 29 iunie 2015 

17. Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România 
 
      (PL – x 582/2014) 

Legea nr.168/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 473 din 30 iunie 2015 
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18. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2015 
pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor 
 

                                    (PL – x 284/2015)

La promulgare  
din 13 iunie 2015   

19. Propunerea legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor  
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
       (PL – x 369/2015) 

La Senat  
din 10 iunie 2015   

20. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
  
                                                         (PL – x 444/2015) 

La promulgare  
din 24 iunie 2015   

21. Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 
privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare 
 
                                                          (PL – x 160/2015) 

La promulgare  
din 27 iunie 2015   

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
parteneriatului public-privat nr.178/2010 
 
       (PL – x 376/2011) 

La promulgare  
din 1 iulie 2015   

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
parteneriatului public-privat nr.178/2010    
 
       (PL – x 697/2011) 

La promulgare  
din 1 iulie 2015   

24. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 
      (PL – x 193/2014) 
 

La promulgare  
din 4 iulie 2015   

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

 

1. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 
 Reexaminare la cererea Preşedintelui României    
                                              

  (PL – x 655/2013)

Legea nr. 134/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.43 din 8 iunie 2015 
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2. Lege pentru conferirea titlului de „ Erou al Naţiunii Române” 
lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită spre 
propăşirea neamului românesc   
   (PL – x 194/2014) 

Reexaminare formulată de 
Preşedintelui României,la 

Camera Deputaţilor 
din 2 iunie  2015 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
 
 (PL – x 595/2014) 

Legea nr. 53/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.198 din 25 martie 2015 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2014 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei 
 
    (PL – x 1/2015) 

la Senat  
din 28 februarie 2015 

5. Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
                                                        (PL – x 574/2014) 

Legea nr. 95/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.304 din 5 mai 2015 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale  
Se comunică respingerea proiectului 
        (Pl – x 4/2015) 

la Senat  
din 11 martie 2015 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale  
Se comunică respingerea proiectului 
 
          (Pl – x 2/2015) 

Legea nr. 118/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.361 din 26 mai 2015 

8. Lege pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 
 
        (Pl – x 168/2015) 

         Legea nr. 153/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.445 din 22 iunie 2015          

9.  Lege privind instituirea Zilei Naţionale a Portului 
Tradiţional 
 

(PL – x 599/2014)

          Legea nr.102/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.323 din 13 mai 2015          

10. Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare 
 

                                                       (PL – x 252/2015) 

          Legea nr.100/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.316 din 8 mai 2015           
11. Propunere legislativă pentru modificarea art. 20 din Legea 

audiovizualului nr. 402/2002 
 
Se comunica respingerea proiectului 

                                                                      (Pl – x 330/2015)   

la Senat  
din 7 mai 2015     

 
 

12. Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Juridice din România  
 
                                                           (PL – x 186/2015) 

          Legea nr.139/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 412 din 11 iunie 2015 
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13. Lege pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din 
România  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                           (PL – x 399/2014) 

        Legea nr.136/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 408 din 10 iunie 2015 

14. Propunerea legislativă privind modificarea art.13 din Legea 
audiovizualului nr.504/2002, republicată 
 
 Se comunică respingerea proiectului 
 
  (Pl – x 353/2015) 

 La Senat 
din 27 mai 2015 

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000 
 
 (PL – x 416/2015) 

La promulgare  
din 19 iunie 2015   

16. Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin 
Brâncuşi”  
 
 (Pl – x 308/2014) 

La promulgare  
din 27 iunie 2015   

17. Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanţa 
Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale  
 
                                                         (PL – x 135/2015) 

 La promulgare  
din 27 iunie 2015   

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale    
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
      (Pl – x 402/2015) 

 La Senat 
din 18 iunie 2015 

19. Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe  
 
    (PL – x 512/2015) 
 

La promulgare  
din 2 iulie 2015    

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

femei şi bărbaţi: 

 

1. Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi 
 
  (PL – x 426/2014) 

Legea nr.23/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.165 din 10 martie 2015 
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2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 
pentru completarea art.2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România 
 
                                                           (PL – x 54/2015) 

Legea nr.108/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.335 din 10 mai 2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 
privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
 
                                                      (PL – x 248/2015) 
 

Legea nr.160/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.449 din 23 iunie 2015 

 E. Domeniul industrii, servicii, transporturi şi 
infrastructură: 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor 
spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind 
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a 
contractelor de revânzare, precum şi  a contractelor de 
schimb 

                                                          (PL – x 193/2011) 

Legea nr.25/201 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.157 din 4 martie 2014 

2. Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind 
combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia 
cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru 
completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producţiei, 
circulaţiei şi comercializării alimentelor 

  
(PL – x 288/2014)

Legea nr.33/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. din 2015 

3. Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 
privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la 
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 
 
          (PL – x 566/2008) 

Legea nr.36/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.172 din 2 martie 2015 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor  
 
                                                          (PL – x 719/2010) 

Legea nr.50/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 189 din 20 martie 2015 
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2012 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor 
 
                                                           (PL – x 166/2012) 

Legea nr.55/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 198 din 25 martie 2015 

6. Lege pentru modificarea şi completarea art.33 din Ordonanţa 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă 
    
         (PL – x 20/2014) 

Legea nr.57/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 202 din 26 martie 2015 

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

 (PL – x 474/2014)

Legea nr.59/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 214 din 31 martie 2015 

8. Lege  privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, 
aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„CFR” - S.A. în domeniul public al municipiului Dej şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul 
Cluj 
 
 Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României   
   
         (PL – x 598/2013) 

Legea nr.60/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 215 din 31 martie 2015 

9. Lege pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România  
Reexaminare, la cererea Preşedintelui României 
 
         (Pl – x 612/2013) 

Legea nr.83/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 270 din 22 aprilie 2015 

10.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea 
unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor 
Interne 
 
         (PL – x 14/2015) 

Legea nr.92/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 281 din 27 aprilie 2015 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr.84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România   
       (PL – x 227/2015) 

Legea nr.93/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 281 din 27 aprilie 2015 
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12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 
privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului   de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie 

 (PL – x 727/2010)

Legea nr.109/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 335 din 15 mai 2015 

13.  Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

                                                           (PL – x 463/2013) 

Sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 
României din 20 mai 2015 

Prin Decizia nr.442 din 10 iunie 
2015 CCR declara Legea 

neconstituţională 
14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii         nr. 

38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere 
 
                                                           (PL – x 475/2014) 

Legea nr.129/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 396 din 5 iunie 2015 

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii,  precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 
       (PL – x 458/2014) 

Legea nr.157/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 449 din 23 iunie 2015 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2014 
privind modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul 
privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005         
 
        (PL – x 38/2015) 

Legea nr.158/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 449 din 23 iunie 2015  

17.  Lege privind standardizarea naţională 
 
                                                           (PL – x 338/2015) 

 Legea nr.163/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

 
18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 

privind calitatea în construcţii  
  

(PL – x 132/2015)

Legea nr.177/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 484 din 2 iulie 2015 

19.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe    
 
                                                              (PL – x 94/2015) 

Legea nr.180/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 481 din 1 iulie 2015 

20.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu 
şi a   programului de transport, în baza cărora se efectuează 
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 
Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov  
 
         (PL – x 497/2014) 

Legea nr.172/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 480 din 1 iulie 2015 
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21. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor   
 
                                                           (PL – x 166/2010) 

La promulgare 
din 27 iunie 2015   

22. Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 
vehiculelor scoase din uz  
 
       (PL – x 478/2015) 

La promulgare 
din 27 iunie 2015   

23. Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 
 
        (PL – x 134/2015) 
 

La promulgare 
din 30 iunie 2015   

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

 

1.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală 
 
                                                          (PL– x 440/2014) 

Legea nr.26/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.166 din 10 martie 2015 

2. Lege privind completarea art. 36 din Legea nr.230/2007  
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari 
 
                                                           (PL– x 100/2014)  

Legea nr.34/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.172 din 12 martie 2015  

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 
privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor 
în zona de coastă a Mării Negre 
           
      (PL– x 341/2014)  

Legea nr.27/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.166 din 10 martie 2015 

4.  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii „C.N.I.” - S.A. 
     (PL– x 478/2014) 

Legea nr. 39/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.172 din 12 martie 2015 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 
pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în 
domeniul construcţiilor 
 
      (PL– x 485/2014) 

Legea nr. 35/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.172 din 12 martie 2015 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 
         (PL– x 594/2014) 

Legea nr. 174/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.475 din 30 iunie 2015 
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7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru 
suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe 
 
          (PL– x 534/2014) 

Legea nr. 48/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.189 din 20 martie 2015 

8.  Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
privind administraţia publică locală 
 
Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.761 din 17 decembrie 2014 
Se comunică respingerea proiectului 

          (PL– x 392/2014) 

În Reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.761din 17 decembrie 2014,  

la Senat 
 din 26 februarie 2015 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională 
finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are 
calitate de donator de asistenţă tehnică 

        (PL– x 476/2014) 

Legea nr.68/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.229 din 3 aprilie 2015    

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 
februarie 2007  
              (Pl– x 3/2015) 

La Senat 
din 18 martie 2015 

11.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente 
 
      (PL– x 209/2014) 

Legea nr. 84/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 270 din 22 aprilie 2015    

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001  a 
administraţiei publice locale 
   
           (Pl– x 5/2015) 

La promulgare 
din 27 iunie 2015      

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală   
   
                                                          (PL– x 233/2013) 

Legea nr. 89/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 282 din 27 aprilie 2015    

14. Lege privind arborarea şi folosirea de către unităţile 
administrativ-teritoriale a steagurilor proprii 
 
                                                             (PL– x 470/2014) 

Legea nr. 141/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 412 din 11 iunie 2015    
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15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia 
juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al 
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor 
măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 
                                                            (PL– x 311/2015) 

Legea nr. 144/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 423 din  15 iunie 2015    

16. Lege privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei 
Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste  
 
            (PL– x 159/2015) 

Legea nr. 159/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 449 din  23 iunie 2015    

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de 
cooperare teritorială 
 
            (PL– x 285/2015) 

Legea nr. 162/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 463 din  26 iunie 2015    

18. Propunerea legislativă pentru completarea art.69 a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001  
Se comunică respingerea proiectului 
 
         (Pl– x 370/2015) 

La Senat 
din 30 iunie 2015 

19. Propunerea legislativă privind completarea unor prevederi ale 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi a 
unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului  
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
                                                              (Pl– x 364/2015) 

La Senat 
din 3 iunie 2015 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 
pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe 
 
                                                         (PL – x 551/2014) 
 

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

 

1. Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri   

                                                          (PL – x 596/2014) 

Legea nr.69/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.229 din 2 aprilie 2015 
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2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2014 
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale      
        (PL – x 554/2014) 

Legea nr.66/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.226 din 2 aprilie 2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice 
                                                         (PL – x 191/2015) 

Legea nr.191/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.233 din 6 aprilie 2015 

4. Lege pentru completarea art. 84 din Legea            nr. 
204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din 
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat  
 
          (PL – x 123/2015) 

Legea nr.87/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.282 din 27 aprilie 2015 

5. Lege pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare 
naţională  
                                                                     (Pl – x 609/2013)
   

Legea nr.103/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.336 din 18 mai 2015 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 
unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru 
anumite categorii de persoane 
 
     (PL – x 92/2015) 

Legea nr.92/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.316 din 8 mai 2015   

7. Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii   
 
                                                            (PL – x 43/2015) 

Legea nr.97/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.316 din 8 mai 2015      

8. Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 
social nr.62/20 
 
                                                          (PL – x 460/2013) 

Reexaminare formulată  de 
Preşedintele României, la Senat 

din 10 iunie  2015 
    

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 
                                                             (PL – x 18/2015) 

 Legea nr.125/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.383 din 2 iunie 2015       

10. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia 
maternităţii la locurile de muncă      
 
                                                           (PL – x 396/2015) 

Legea nr.154/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.445 din 22 iunie 2015       

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 
pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă  
                                                           (PL – x 552/2014) 

Legea nr.173/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.481 din 1 iulie 2015       
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12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 
    (PL – x 131/2015) 

Legea nr.155/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.444 din 22 iunie 2015       

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 
    (PL – x 384/2010) 

Legea nr.173/2015 
La Monitorul Oficial 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 
sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă 
socială în anul 2015   
      (PL – x 21/2015) 

Legea nr.185/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.490 din 3 iulie 2015       

15. Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    
    
            (PL – x 302/2015) 

La promulgare 
din 19 iunie 2015        

16. Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 
 
                                                          (PL – x 133/2015) 

La promulgare 
din 19 iunie 2015        

17. Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă 
 
          (PL – x 357/2015) 

La promulgare 
din 19 iunie 2015        

18. Propunerea legislativă privind înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi  
 
                                                          (PL – x 363/2015) 

La Senat 
din 10 iunie 2015        

19. Lege pentru ratificarea Convenţiei privind munca în 
domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 
la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii precum şi a Amendamentelor din 
2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 
2006), aprobate în cadrul celei de-a 103 - a sesiuni a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva,    la 11 iunie 
2014  
 
      (PL – x 491/2015) 

La promulgare 
din 2 iulie 2015        

20. Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice  
 
      (PL – x 479/2015) 

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 
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21. Lege privind economia socială 
(PL – x 335/2014)

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 
22. Lege privind modificarea si completarea Legii  

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 
 
       (PL – x 527/2015) 

La promulgare 
din 2 iulie 2015        

23. Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 
Corpului diplomatic şi consular al României  
 
     (PL – x 528/2015) 

La promulgare 
din 2 iulie 2015        

24. Lege privind pensiile militare de stat 
 
                                                       (PL – x 529/2015) 

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 
25. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social  
 
                                                           (PL – x 354/2015) 

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 
26. Lege privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de 

emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei 
din zona Suplacu de Barcău 
 
                                                                      (PL – x 59/2014) 
 

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă  

                                                          (PL – x 128 /2015) 
 

Legea nr. 132/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 401 din 8 iunie 2015 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie:  

1. Lege privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a 
Ambulanţei din România 

                                                         (PL – x 344/2014) 

Legea nr. 22/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.165 din 10 martie 2015 
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2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2014 
privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative  
 
                                                          (PL – x 550/2014) 

Legea nr.51/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.189 din 20 martie 2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

  
(PL – x 103/2013)

Legea nr.67/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.242 din 9 aprilie 2015  

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei 
sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 
aprobarea unor măsuri financiare     
  
      (PL – x 394/2014) 

Legea nr.62/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.220 din 1 aprilie 2015 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
                                                          (PL – x 200/2015) 

Legea nr. 200/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.283 din 27 aprilie 2014  

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii   
 
                                                          (PL – x 318/2015) 

Legea nr. 126/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.395 din 5 iunie 2014 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării 
 
                                                           (PL – x 408/2010) 

Legea nr. 135/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.403 din 9 iunie 2014 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
   (PL – x 653/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 184/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.490 din 3 iulie 2014 
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J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

 

1.  Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului 
nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu 
anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură 
 
                                                            (PL – x 469/2014) 

 Legea nr.13/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.144 din 26 februarie 2014 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
 
                                                            (PL – x 441/2014) 

Legea nr.14/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.144 din 26 februarie 2015 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din 
sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă 
 
                                                           (PL – x 468/2014) 

Legea nr.28/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.144 din 26 februarie 2015 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 
pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul produselor agroalimentare ecologice 
 
            (PL – x 486/2014) 

Legea nr.30/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 169 din 11 martie  2015 

5. Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
 
                                                          (PL – x 343/2014) 

Legea nr.38/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.172  din 12 martie  2015  

6. Lege privind clasificarea fermelor şi exploataţilor agricole 
  

(PL – x 430/2013)

Legea nr.37/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.172 din 12 martie  2015 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernuluinr.41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit 
 
            (PL – x 575/2014) 

Legea nr.43/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.185 din 18 martie  2015 
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8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernuluinr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
          (PL – x 539/2014) 

Legea nr.44/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.184 din 18 martie  2015 

9. Lege privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi 
serviciilor lingvistice pentru organizaţiile 
profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul 
agricol şi agroalimentar 
 
         (PL – x 401/2013) 

Legea nr.52/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.189 din 20 martie  2015 

10. Lege privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
 
         (Pl – x 280/2013) 

Legea nr.149/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.453 din 24 iunie  2015 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – 
Codul silvic 
 
          (PL – x 436/2014) 

Legea nr.133/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.411 din 10 iunie  2015 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996  
 
                                                             (PL – x 28/2015) 

La promulgare 
din 2 iulie 2015        

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2014 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 
          (PL – x 58/2015) 

Legea nr.73/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 252 din 15 aprilie 2014 

14. Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.43/2014 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
   

                            (PL – x  97/2015) 

Legea nr.96/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 316 din 8 mai 2014 

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 
privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public 
al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora  
 
            (PL – x 317/2013)
  

Legea nr.99/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 317 din 8 mai 2014 
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16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică 
în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură 
  
           (PL – x 367/2015) 

Legea nr. 104/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 331 din 14 mai 2014 

17. Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 
şi privind modificarea şi completarea unor acte normative 
 
   (PL – x  27/2015) 

Legea nr. 27/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 387 din 3 iunie 2014 

18. Lege pentru modificarea şi completarea  Legii pomiculturii 
nr.348/2003 
 
  (PL – x 271/2015) 

Legea nr. 131/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 403 din 9 iunie 2014 

19. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                          (PL – x 436/2014) 

Legea nr. 133/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 411 din 10 iunie 2014 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii  
 
                                                            (PL – x 51/2015) 

Legea nr. 156/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 449 din 23 iunie 2014 

21. Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
viticole  
 
                                                           (PL – x 191/2015) 

Legea nr. 164/2015 
Monitorul Oficial 

22. Lege privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
  
                                                           (PL – x 280/2013) 

Legea nr.149/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 453 din 24 iunie 2015 

23. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 

  
(PL – x  411/2015)

Legea nr.188/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 492 din 6 iulie 2015 
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 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională: 

 

 

1. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române 
 
Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

                                                           (PL – x 169/2014) 

Legea nr.40/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 252 din 15 aprilie 2015 

2. Lege pentru completarea art.24 din Legea nr.333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor  
 
      (PL – x 430/2014) 

Legea nr.56/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 252 din 15 aprilie 2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de 
administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi 
privat al statului şi modificarea unor acte normative 
 
                                                          (PL – x 141/2014) 

Legea nr.42/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 185 din 18 martie 2015 

4. Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea   nr. 384 
din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare 
  
       (Pl – x 533/2014) 

Legea nr.82/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 264 din 21 aprilie 2015 

5. Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) din Legea nr.226/2011 
privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre 
militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 
august 1944 – 31 decembrie 1961 
  
                                                           (PL – x 138/2015) 

Legea nr.80/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 263 din 20 aprilie 2015 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea 
art.7 alin.(2) din  Legea nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare  
         (PL – x 39/2015) 

Legea nr.81/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 266 din 21 aprilie 2015 

7.  Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale  
 
       (PL – x 308/2015) 

Legea nr.76/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 264 din 21 aprilie 2015 
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8. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Românie şi 
Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL 
privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 
43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei 
Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL de la 
Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la 30 
ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon 
  
       (PL – x 355/2015) 

Legea nr.94/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 305 din 5 mai 2015  

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2015 
pentru completarea art.351 din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010   
 
                                                           (PL – x 249/2015) 

Legea nr. 128/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 395 din 5 iunie 2015      

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 
privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, 
de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională 
 
       (PL – x 121/2015) 

Legea nr. 142/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 415 din 11 iunie 2015     

11. Lege privind completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 
      
         (PL – x 125/2015) 

 Legea nr. 138/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 408 din 10 iunie 2015     

12. Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare 
 
        (PL – x 321/2015) 

Legea nr. 140/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 416 din 11 iunie 2015     

13. Lege privind planificarea apărării 
 
       (PL – x 394/2015) 

La promulgare 
din 27 iunie 2015 

14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate 
 
       (PL – x 246/2015) 

Legea nr.167/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 473 din 30 iunie 2015     

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind 
azilul în România     
 
                                                             (PL – x 59/2015) 

Legea nr.165/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 463 din 26 iunie 2015     

16. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de 
război, semnat la Bucureşti  la 6 octombrie 2014 
     
           (PL – x 395/2015) 

La promulgare 
din 27 iunie 2015     

17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 49 din Statutul 
personalului aeronautic din aviaţia militară a României, 
aprobat prin Legea nr.35/1990   
 
      (PL – x 362/2015) 

depunere la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionalitatii 
legii 

din 30 iunie 2015 
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18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă 
şi al apărării împotriva incendiilor  
 
                                                           (PL – x 192/2015) 

Legea nr.170/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 481 din 1 iulie 2015     

19. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.240/2013 
pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în 
Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare 
graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul 
programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene” 
 
         (PL – x 437/2015) 

Legea nr.190/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 492 din 6 iulie 2015     

20. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.291/2007 
privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau 
tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României 
  
       (PL – x 435/2015) 

Legea nr.189/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 492 din 6 iulie 2015     

21. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 
octombrie 2014  
 
        (PL – x 471/2015) 
 

La Senat 
din 30 iunie 2015 

 L. Domeniul politică externă: 
 

 

1. -  
 M. Domeniul economic: 

 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 
 
         (PL – x 50/2015) 

Legea nr. 20/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 160 din 6 martie 2015 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2014 
pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului 
 
        (PL – x 461/2014) 

Legea nr. 32/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 160 din 6 martie 2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2014 privind  reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” - 
S.A.  
 

                                                          (PL – x 538/2014) 

Legea nr.47/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 189 din 20 martie 2015 



 33 
 
 

4. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită,
în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A. şi la
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz"-
S.A. Mediaş 
 
    (PL – x 115/2013) 

Legea nr.58/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 205 din 27 martie 2015 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
 
          (PL – x 55/2015) 

Legea nr. 75/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 252 din 15 aprilie 2015 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor 
 
         (PL – x 411/2012) 

Legea nr. 191/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 494 din 6 iulie 2015 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participator Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii 
operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea 
de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   
 
                                                 (PL – x 442/2014) 

Legea nr.123/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 386 din 3 iunie 2015 

8. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul înregistrării în registrul comerţului 
 
     (PL – x 229/2015) 
 

Legea nr.152/2015 
La Monitorul Oficial 

 N. Domeniul privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni: 

 

 

1. Lege pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni 
 
     (PL – x 156/2015) 
 

Legea nr.101/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 316 din 8 mai 2015 

 O. Domeniul privind elaborarea legilor electorale, de 
modificare a Legii Partidelor politice şi a Legii privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale: 
 

 

1. Lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor 
politice nr.14/2003  
     (PL – x 366/2015) 

Legea nr.114/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 346 din 20 mai 2015 
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2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 
     
                                                               (Pl – x 95/2014) 

Legea nr.113/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.339 din 18 mai 2015 

3. Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 
                                                           (PL – x 365/2015) 

Legea nr.115/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 349 din 20 mai 2015 

4. Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente  
 
                   (PL – x 445/2015) 

La promulgare 
din 1 iulie 2015     
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IV. CENTRALIZATOR 
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 

DE CAMERA DEPUTAŢILOR  
în prima sesiune ordinară a anului 2015 

 (februarie – iunie) 
  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 42 

B. Domeniul juridic 24 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 19 

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

3 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 23 

F. Domeniul administraţie  publică 20 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate 26 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei 1 

I. Domeniul sănătate şi familie 8 

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător 23 

K. Domeniul apărare , ordine publică şi siguranţă   naţională 21 

L. Domeniul politică externă - 

M. Domeniul economic 8 

N.  Domeniul privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni 

1 

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

4 

   

 - proiecte de legi/propunere legislative 
adoptate                                                   
Total: 

223 

 - proiecte de legi/propunere legislative 
respinse definitiv                                      
Total: 

247 

* Situaţia cuprinde datele la  30 iunie 2015 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
 (februarie – iunie) 

 
 
  

1.    H.C.D. nr.1/02-02-2015  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţi lor secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor  

2.    H.C.D. nr.2/03-02-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

3.   H.C.D. nr.3/03-02-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

4.    H.C.D. nr.4/03-02-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Spre o economie circulară: un program "deşeuri zero" pentru Europa COM 
(2014) 398 

5.    H.C.D. nr.5/03-02-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei 
COM (2014) 634 final 

6.   H.C.D. nr.6/03-02-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

7.   H.C.D. nr.7/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

8.   H.C.D. nr.8/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, 
fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor  

9.    H.C.D. nr.9/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, 
fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor  

10.    H.C.D. nr.10/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela 
Udrea 

11.    H.C.D. nr.11/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, 
fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor  

12.    H.C.D. nr.12/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat Elena 
Gabriela Udrea 
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13.    H.C.D. nr.13/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

14.    H.C.D. nr.14/10-02-2015  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela 
Udrea 

15.    H.C.D. nr.15/23-02-2015  
HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei Udrea Elena Gabriela, fost 
ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor  

16.    H.C.D. nr.16/23-02-2015  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela 
Udrea 

17.    H.C.D. nr.17/25-02-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

18.    H.C.D. nr.18/25-02-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de deputat 

19.    H.C.D. nr.19/25-02-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

20.    H.C.D. nr.20/04-03-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

21.   H.C.D. nr.21/11-03-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

22.    H.C.D. nr.22/18-03-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

23.    H.C.D. nr.23/18-03-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

24.   H.C.D. nr.24/25-03-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

25.    H.C.D. nr.25/25-03-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene 
către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi 
Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii -Analiza anuală a 
creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta 

26.   H.C.D. nr.26/25-03-2015  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat  

27.    H.C.D. nr.27/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

28.    H.C.D. nr.28/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
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29.    H.C.D. nr.29/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene 
către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi 
Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Un Plan de 
investiţii pentru Europa COM (2014) 903  

30.    H.C.D. nr.30/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de investiţii strategice şi 
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 
10 

31.   H.C.D. nr.31/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Utilizarea optimă a 
flexibilităţii în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate şi de Creştere COM 
(2015) 12 

32.    H.C.D. nr.32/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, 
în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor 
operaţionale sprijinite de Initiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor 
COM (2015) 46 

33.    H.C.D. nr.33/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

34.   H.C.D. nr.34/22-04-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

35.    H.C.D. nr.35/22-04-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

36.   H.C.D. nr.36/22-04-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

37.    H.C.D. nr.37/29-04-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

38.    H.C.D. nr.38/29-04-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

39.    H.C.D. nr.39/29-04-2015  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia 
Porturilor Maritime - S.A. Constanţa 

40.    H.C.D. nr.40/29-04-2015  
HOTĂRÂRE privind constatarea rezultatului votului exprimat asupra cererii de reţinere şi 
arestare preventivă a domnului deputat Ion Ochi  
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41.   H.C.D. nr.41/06-05-2015  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2013  

42.    H.C.D. nr.42/06-05-2015  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2014 

43.    H.C.D. nr.43/06-05-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

44.    H.C.D. nr.44/13-05-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

45.   H.C.D. nr.45/20-05-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

46.    H.C.D. nr.46/20-05-2015  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

47.   H.C.D. nr.47/27-05-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

48.    H.C.D. nr.48/27-05-2015  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2012  

49.   H.C.D. nr.49/03-06-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

50.    H.C.D. nr.50/03-06-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în 
perioada ulterioară anului 2015 COM (2015)44 

51.    H.C.D. nr.51/03-06-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii COM (2015) 100 

52.  H.C.D. nr.52/03-06-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al 
Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: 
Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6 

53.    H.C.D. nr.53/09-06-2015  
HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-
ministru al Guvernului României si actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 
122/P/2012  

54.  H.C.D. nr.54/10-06-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  

55.   H.C.D. nr.55/10-06-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
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56.  H.C.D. nr.56/10-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale 
Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa 

57.   H.C.D. nr.57/17-06-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

58.  H.C.D. nr.58/30-06-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM(2015)185  

59.    H.C.D. nr.59/30-06-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 
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VI. HOTĂRÂRI ALE  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 
în prima sesiune ordinară a anului 2015 

(februarie – iunie) 
 1.   H.P. nr.1/03-02-2015  

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind 
constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale 

  2.   H.P. nr.2/03-02-2015  
HOTĂRÂRE privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii 

  3.   H.P. nr.3/03-02-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre 
Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova  

  4.   H.P. nr.4/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului 

  5.   H.P. nr.5/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi ai Curţii de Conturi 

  6.   H.P. nr.6/09-02-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind 
alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii 

  7.   H.P. nr.7/09-02-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice 
şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale  

  8.   H.P. nr.8/09-02-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 

  9.   H.P. nr.9/02-03-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre 

  10.   H.P. nr.10/02-03-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 

  11.   H.P. nr.11/02-03-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

  12.   H.P. nr.12/02-03-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 
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  13.   H.P. nr.13/02-03-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a NATO  

  14.   H.P. nr.14/02-03-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

  15.   H.P. nr.15/02-03-2015  
HOTĂRÂRE pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii 

  16.   H.P. nr.16/01-04-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice 
şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale  

  17.   H.P. nr.17/25-03-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

  18.   H.P. nr.18/01-04-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerii legislative de revizuirea Constituţiei României 

  19.   H.P. nr.19/01-04-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a NATO 

  20.   H.P. nr.20/01-04-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 

  21.   H.P. nr.21/01-04-2015  
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2007 privind 
aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în 
vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin "Acordul dintre România şi Statele Unite ale 
Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", semnat 
la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 

  22.   H.P. nr.22/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

  23.   H.P. nr.23/01-04-2015  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării 
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  24.   H.P. nr.24/07-04-2015  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

  25.   H.P. nr.25/16-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice 
şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale  

  26.   H.P. nr.26/16-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa  

  27.   H.P. nr.27/16-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de 
Sud-Est  

  28.   H.P. nr.28/16-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei  

  29.   H.P. nr.29/16-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 
privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare 

  30.   H.P. nr.30/16-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

  31.   H.P. nr.31/16-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind 
alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe 

  32.   H.P. nr.32/23-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Unitătii de Integrare a 
Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), si a 
Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION 
SOUTHEAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ)  

  33.   H.P. nr.33/23-06-2015  
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-
2019 

  34.   H.P. nr.34/30-06-2015  
HOTĂRÂRE pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  
GUVERNULUI 

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
 (februarie – iunie) 

 
 
 

În şedinţa din data de 28 ianuarie  2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2015, care  cuprinde 128 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi,  103 au fost transmise Parlamentului, dintre care 100 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au 
parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 3 sunt înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:  

 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera decizională Proiecte În procedură Camera decizională Proiecte 

Camera Deputaţilor - 
primă Cameră sesizată: 

8 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

0
0
0

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

5 
0 
3 

Camera Deputaţilor - 
Cameră decizională: 

95 3 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

9
34
0

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

0 
1 
6 

42 

Total  3  43
 

 
57 

 

Total general: 103 3 100 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
  

      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

 

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
 (februarie – iunie) 

 
 
 
 

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

          

Nr. 
Crt. 

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

1 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD +  
BUG S 

 

Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
Guvern depus 
pe 24.03.2015 

(5/Rc/ 2015) 

2 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2013.  
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD+S 
 

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 

CD + S 
OZ Plen   
BUG CD +  
BUG S  

 

Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
Guvern depus 
pe 24.03.2015 

(6/Rc/ 2015) 
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Nr. 
Crt. 

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

3 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr.238/2004.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004 în vederea definirii redevenței, 
a depozitării petrolului, a sistemului 
național de transport, a dreptului de 
operarea sistemului național de transport 
etc., prin încheierea de acte adiționale între 
autoritatea competentă și titularii 
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din 
legea mai sus menționată. 

S  - Adoptat pe 
9.12.2014 
 
CD  - OZ Plen  
IND și TRSP 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma 
prezentată de 
Senat depus 
pe 24.06.2015 
(80/Rs/ 2015) 

4 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 

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

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

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.10.2012  

5 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

Raport depus 
pe 25.10.2012 

6 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 23.10.2013 
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Nr. 
Crt. 

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

7 

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.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

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

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 23.10.2013 

8 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului 
national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2012 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

Raport depus 
pe 25.06.2014 

9 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2012.   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Continuarea implementării Legii 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

CD +S  

OZ Plen 

BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus 
pe 25.06.2014 

10 

PLx 
20/2015 

 
L 

603/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea 
şi completarea unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 
 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative, din perspectiva consolidării 
acestor reglementări în raport de noile 
răspunderi ce ne revin ca stat membru al 
Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe 
5.02.2015 
 
CD -  
Suspendat 
18.03.2015 

Suspendat 
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Nr. 
Crt. 

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

11 

PLx 
235/2015 

 
L 

5/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea 
unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare 
a instrumentelor structurale.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri în vederea 
implementării unui proces de reformă a 
sistemului achizițiilor publice pentru a 
asigura folosirea mai eficientă a fondurilor 
europene și naționale, precum și pentru 
accelerarea procesului de dezvoltare a 
infrastructurii economice și sociale în 
România. 
 

S  - Adoptat pe 
1.03.2015 

 

CD -  
Suspendat 
29.04.2015 
 

Suspendat 

12 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

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

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

S  - Adoptat pe 
2.04.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 23.10.2012  
ECON și JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR:  

13 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri 
pentru combaterea evaziunii fiscale.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări 
ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG 
nr. 104/2002 privind regimul vamal al 
mărfurilor comercializate în regim duty-
free, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al 
României, OG nr.92/2003, Codul de 
procedură fiscală. 
 
 
 

S -  Adoptat pe 
4.10.2010 

CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
22.11.2010 
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Nr. 
Crt. 

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

14 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

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

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

S - Adoptat pe 
9.03.2013 

 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
11.04.2013 

15 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
5.03.2013 

 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
18.04.2013 

16 

PLx 
467/2014 
 

L 
492/2014 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

 
 

S - Adoptat pe 
1.10.2014 

CD -  BUG  
pt. raport  

 
 
TDR: 
23.10.2014 

 

17 

PLx 
75/2015 

 
L 

718/2014 

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe 
riscul de credit.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
8.02.2015 
 
CD - BUG și 
CAE 
pt. raport 

 

 

TDR: 
02.03.2015 
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Nr. 
Crt. 

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

18 

PLx 
268/2015 

 
L 

6/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.297/2014 privind piaţa de 
capital.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2014 privind piaţa de capital pentru  
eliminarea unor obstacole în evoluția pieței 
de capital din România, pentru o dezvoltare 
eficientă și competitivă, cu respectarea 
drepturilor investitorilor, prin simplificarea 
regimului ofertelor publice și al listărilor 
de acțiuni și obligațiuni 

S  - Adoptat pe 
8.03.2015 

 

CD - BUG 
pt. raport 

 

 

TDR: 
07.04.2015 

19 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terorism.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din 
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor 
Autorităţi europene de supraveghere, 
precum şi stabilirea precisă a autorităţilor 
naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de 
supraveghere în domeniul luptei împotriva 
spălării banilor şi finanţării terorismului 

S - Adoptat pe 
5.02.2014 

 
CD - Retrimis 
pe 13.05.2015 la 
BUG și JUR  
pt. raport 
suplimentar 

 

TDR: 
27.05.2015 

20 

PLx 
57/2015 

 
L 

475/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit 
depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - 
C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
2.02.2015 
 
CD - Retrimis 
pe 27.05.2015  
la BUG și JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
10.06.2015 

21 

PLx 
656/2011 
 

L 
531/2011 

 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării 
directe, a noilor dispoziţii europene în 
domeniul transporturilor rutiere, respectiv 
dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009  al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 21 octombrie 2009  

S - Adoptat pe 
4.11.2011 

 
CD - IND și 
TRSP 
 pt. raport 
comun  

 

 

 
TDR: 
08.02.2013 
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Nr. 
Crt. 

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

22 

PLx 
190/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în 
staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor 
de primire turistică cu funcțiuni de cazare 
situate în stațiuni turistice, a obligației de 
realizare a lucrărilor de reabilitare 
ambiental-arhitecturală a construcțiilor, 
precum și de amenajare a terenului aferent 
acestor imobile. 
 

S -  Adoptat pe 
7.04.2014 

 
CD -  IND 
 pt. raport 

 
 
TDR: 
30.04.2014 

23 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 

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

 

TDR: 
25.02.2015 

24 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 
 

 

S  - Adoptat pe 
0.09.2014 
 
CD - IND și 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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Nr. 
Crt. 

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

25 

PLx 
479/2014 

 
L 

484/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic 
national, prin construirea şi operarea centralelor 
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere mai 
mare de 15 MW.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea 
infrastructurii  de stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului 
Energetic Naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu 
acumulare prin pompaj. 
 

S  - Respins pe 
1.10.2014 

 
CD - IND și 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
28.10.2014 

26 

PLx 
537/2014 

 
L 

596/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul 
instrumentelor structurale care privesc beneficiarii 
direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-
ISPA din sectorul transporturi. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD  
 

Modificarea şi completarea OUG 
nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care 
privesc beneficiarii direct finanţaţi din 
fondurile externe nerambursabile, precum 
şi unele măsuri financiare în domeniul ex-
ISPA  din sectorul transporturi, aprobată 
prin Legea nr.222/2013. 
 
 

S  - Adoptat pe 
2.12.2014 
 
CD  - IND și 
TRSP  
pt. raport comun

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.12.2014 
 

27 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
5.02.2015 
 

CD - IND și 
JUR 

pt.raport 

 

 

TDR: 
16.02.2015 
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Nr. 
Crt. 

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

28 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.102/2006 pentru  
eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea 
condiţiilor de obţinere a licenţei pentru 
activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a 
licenţelor de transport şi a copiilor 
conforme ale certificatului de transport pe 
cont propriu. 

S  - Adoptat pe 
7.11.2010 

 
CD - TRSP  
pt. raport comun

 

 

TDR: 
23.12.2010 

29 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011. 

S - Adoptat pe  
17.12.2013 

 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
13.02.2013 

30 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Respins pe 
0.10.2013 

 
CD - AGRI şi 
SĂN   
pt. raport comun

 

 

TDR: 
29.11.2012 

31 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

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

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

S  - Adoptat pe 
1.04.2014 

CD -  AGRI și 
JUR pt. raport 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 
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Crt. 

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

32 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în 
domeniul zootehniei. 

S  - Respins pe 
9.12.2014 
  

CD -  AGRI  

pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 

33 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
5.02.2015 
 

CD - AGRI și 
ADMIN 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
11.03.2015 

34 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România.  
- Procedură de urgenţă: nu  
- 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 
4.10.2005 

 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 la 
DROM  
pt. raport 

 

TDR: 
25.09.2012 

35 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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

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

S  - Adoptat pe 
4.05.2015 
 

CD  - MUN și 
SAN 

pt. raport comun

 

 

TDR: 
05.03.2015 
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Crt. 

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

36 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

Modificarea şi completarea OG nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, aprobată prin 
Legea nr. 324/2003: modificarea 
definiţiilor activităţilor de cercetare-
dezvoltare conform celor uzitate în plan 
internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de cercetare-
dezvoltare fără personalitate juridică, 
schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor de cercetare-dezvoltare. 
  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 

 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 la 
INV  pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
10.04.2012 

37 

PLx  
395/2012 

 
L 

212/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- 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 
25.09.2012 

 
CD - CULT și 
JUR 
 pt. raport  

 

TDR: 
18.10.2012 

38 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD  

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

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 

 

TDR: 
17.03.2014 

39 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 

 

TDR: 
10.04.2014 
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40 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Respins pe 
03.06.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 

TDR: 
04.09.2014 

41 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

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

Modificarea şi completarea unor prevederi 
din Legea nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal 

S - Adoptat pe 
01.09.2014 

CD - JUR 
 pt. raport  

TDR:  

11.09.2014 

42 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.   
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, și a 
Legii nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României, în sensul 
schimbării procedurii de republicare a 
actelor normative în Monitorului Oficial al 
României 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

TDR:  

17.03.2015 

43 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

TDR:  

07.04.2015 
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IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

  

        
Nr. 
Crt 

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

1 

PLx 
522/2010 

 
L 

509/2010 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul educaţiei şi 
cercetării. 
- Reexaminare formulată de Președintele 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: Senatul 
 

Reorganizarea unor instituții din domeniul 
cercetării ștințifice, stabilireanoilor atribuții și 
a regulamentului de organizare și funcționare 
ale acestora, în scopul declarat al 
raționalizării cheltuielilor și evitarea 
paralelismului insituțional. 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
 
 
S  - Oz Plen  

 

Înscris pe 
ordinea de zi 

2 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: Senatul 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul 
armonizării acestui act normativ cu prevederile 
Legii educației naționale nr. 1/2011. 

CD - Adoptat pe 
18.10.2011 
 
S  - Oz Plen 
 
 

 

Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx  
81/2013 

 
L 

99/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: Senatul 
 
 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, în sensul ca personalul de 
conducere, de îndrumare și de control să poată 
fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza 
normelor aprobate prin ordin al ministrului 
educației naționale, elaborate cu consultarea 
federațiilor sindicale din învățământ. 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S  - ÎNV 
pt.raport 

TDR: 
07.05.2013 
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Nr. 
Crt 

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

4 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2014 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: Senatul    

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

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
 

S - Înv 

pt. raport 

 

 

TDR: 
24.03.2015 

5 

PLx 
471/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Cipru privind protecţia reciprocă 
a informaţiilor clasificate, semnat la 
Nicosia, la 31 octombrie 2014.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: Senatul 

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate 
în cadrul unor activități ce presupun 
cooperarea directă între părți sau încheierea și 
derularea unor contracte clasificate între 
persoane juridice din România și Cipru. 

CD - Adoptată pe 
30.06.2015 
 
S  -  
 

 

6 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative şi alte măsuri fiscal-
bugetare.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative dintre care amintim Legea 571/2003 
privind Codul fiscal şi Ordonanţa Guvernului  
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-
bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 

 
CD - Adoptat pe 
17.06.2015 

La 
promulgare 
din data de 
24.06.2015 

7 

PLx 
193/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării 
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi 
omenirii, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.107/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.04.2015 

 
CD - Adoptată pe 
24.06.2015 

 

La SG din 
data de 
29.06.2015 
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Nr. 
Crt 

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

8 

PLx 
385/2015 

 
L 

128/2015 

Proiect de lege privind Codul de procedură 
fiscală.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legislativ privind Codul de 
procedură fiscală, aducându-se îmbunătățiri 
prin comasarea unor titluri sau capitole, în 
scopul înlesnirii accesului și înțelegerii de 
către persoanele fizice și juridice cărora li se 
aplică. 

S  - Adoptat pe 
28.04.2015 

 

CD - Adoptată pe 
24.06.2015 

La 
promulgare 
din data de 
01.07.2015 

9 

PLx 
371/2015 

 
L 

127/2015 

Proiect de lege privind Codul fiscal.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unui nou Cod Fiscal, care, în linii 
mari, păstrează orientarea actualei 
reglementări, ce urmează să fie abrogată. 

S  - Adoptat pe 
27.04.2015 
CD - Adoptată pe 
24.06.2015 

La 
promulgare 
din data de 
01.07.2015 

10 

PLx  
551/2014 

 
L 

464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru 
modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.12.2014 

 
CD - Adoptată pe 
30.06.2015 

 

 

 

La SG din 
data de 
30.06.2015 

 

11 

PLx 
28/2015 

 
L 

591/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 pentru  adaptarea și actualizarea 
legislației naționale cu noile reglementări 
europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin 
României, evitând, astfel, eventualele sancțiuni 
generate de nerespectarea legislației europene. 

S  - Adoptat pe 
11.05.2015 
 
CD - Adoptată pe 
30.06.2015 

 
 

La SG din 
data de 
30.06.2015 

12 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal cu modificările și 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - Respins pe 
11.02.2015 

Respins 
definitiv pe 
11.02.2015 
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Nr. 
Crt 

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

13 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie, pentru 
a face posibilă începerea lucrărilor de plantare 
a acestora în toamna anului 2014, întrucât 
perdelele respective s-au dovedit soluția cea 
mai eficientă pentru protejarea căilor de 
comunicații împotriva înzăpezirii, acționănd ca 
parazăpezi biologice. 

S  - Adoptată pe 
16.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

Legea nr. 
14/2015 

14 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, in sensul scutirii de 
impozit a profitului investit in echipamente 
tehnologice folosite in scopul desfășurării de 
activități economice. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 

CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

Legea nr. 
15/2015 

15 

PLx 
529/2014 

 
L 

753/2014 

Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii în vederea acoperirii 
contribuţiei bugetului de stat la Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, 
şi a amendamentului convenit prin 
Contractul de finanţare amendat şi 
reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 
2014, la Contractul de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, 
în vederea acoperirii contribuţiei bugetului 
de stat la Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 
decembrie 2013.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: Senatul 

Aprobarea Contractului de finanțare dintre 
România și Banca Europeană de Investiții în 
vederea acoperirii contribuției bugetului de 
stat la Programul Național de Dezvoltare 
Rurală, semnat la București, la 24 decembrie 
2013 și a amendamentului la acesta 

CD - Adoptată pe 
09.12.2014 
 
S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 
 

Legea nr. 
18/2015 



 61  
 
 

Nr. 
Crt 

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

16 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru 
protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosinţă pe o perioadă 
determinată a unuia sau a mai multor spaţii 
de cazare, a contractelor pe termen lung 
privind dobândirea unor beneficii pentru 
produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de 
schimb.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, 
executarea şi revânzarea contractelor privind 
dobândirea dreptului de folosinţă pe o 
perioadă determinată a unuia sau a mai multor 
spaţii de cazare şi a contractelor pe termen 
lung  privind dobândirea unor beneficii pentru 
produsele de vacanţă, precum şi  la ăncheierea 
şi executarea contractelor de schimb. 
 
 

S  - Adoptată pe 
18.04.2011 

 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
25/2015 

17 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind 
unele măsuri bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile 
de credit şi adecvarea capitalului.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul 
diminuării eforturilor financiare mari pentru 
producătorii de energie termică şi electrică 
pentru achiziţionarea combustibilului şi al 
necesităţii asigurării consumului de energie 
electrică. 
 

S - Adoptată pe 
18.02.2014 

 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
29/2015 

18 

PLx 
482/2014 

 
L 

457/2014 

Lege pentru suspendarea aplicării 
dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1998 privind taxele în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul 
de utilizare a acestora.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 
 

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din 
OG 41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. 
Art. 4 stabileşte actualizarea taxelor în lei 
datorate de persoanele fizice şi juridice române 
pentru procedurile legale de protecţie a 
obiectivelor de proprietate industrială, la 
nivelul cursului valutar al BNR, actualizare 
care va opera începând cu anul 2017. 
 
 
 

S  - Adoptată pe 
01.10.2014 

 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
31/2015 
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Nr. 
Crt 

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

19 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri bugetare în 
legătură cu activitatea autorității pentru 
Administrarea Activelor statului, prin 
includerea tuturor veniturilor obținute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un 
procent cît mai mare a datoriilor instituției, 
datorii provenite din titluri executorii. 
 

S  - Adoptată pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
11.02.2015  
  

Legea nr 
32/2015 

20 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor. 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind 
combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor  în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor,  
pentru a asigura o transpunere corectă a 
Directivei 2005/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de 
consumatori şi de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului,  a Directivelor 
97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale 
Parlamentului European  
 

S  - Adoptată pe 
03.06.2014 

 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
33/2015 

21 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
cu modificările şi completările ulterioare. Prin 
proiect se prevede că funcţia de inspector 
general al Inspectoratului General al Poliţiei 
Române este o funcţie cu rang de secretar de 
stat. 
 
 
 
 

S - Adoptată pe 
15.12.2014 
 
CD – Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
40/2015 
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Nr. 
Crt 

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

22 

Plx 
575/2014  

 
L 

487/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
ca instituţie publică, cu personalitate juridică, 
în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin 
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care se 
desfiinţează. 
 

S  - Adoptată pe 
08.12.2014 

CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
43/2015 

23 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind 
unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori economici din 
industria de apărare şi reglementarea altor 
măsuri fiscal-bugetare.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea 
arieratelor bugetare înregistrate de unii 
operatori economici din industria de apărare, 
prin anularea unor obligaţii fiscale principale 
şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare referitoare la 
posibilitatea conversiei în acţiuni a obligaţiilor 
fiscale datorate de operatorii economici la care 
statul este acţionar unic sau majoritar. 
 

S - Adoptată pe 
24.06.2014 

 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
45/2015 

24 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, reglementarea unor 
măsuri de aplicare a unor articole, amânarea  
termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 
148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor 
comerciale prin mijloace electronice. 
 
 
 
 
 

S  - Adoptată pe  

17.02.2014 

 

CD - Adoptată pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
46/2015 
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Nr. 
Crt 

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

25 

PLx  
538/2014 

 
L 

602/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2014 privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale pentru" Societatea 
Complexul Energetic Hunedoara" -S.A.   
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
47/2015 

26 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea 
unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor. 

S - Adoptată  pe 
17.11.2010 

 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
50/2015 

27 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 
 
 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2012. 

S - Adoptată pe 
21.05.2012 

 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 

55/2015 
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Nr. 
Crt 

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

28 

PLx 
474/2014 

 
L 

459/2014 

Lege pentru completarea art.55 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi 
juridice care efectuează transport public de 
persoane cu un autoturism fără respectarea 
prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptată pe 
01.10.2014 
 

CD - Adoptată pe 
04.03.2015  

Legea nr. 
59/2015 

29 

PLx 
394/2014 

 
L 

331/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind 
unele măsuri pentru completarea reţelei 
sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru aprobarea unor 
măsuri financiare.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Trecerea unor spitale din subordinea 
Ministerului Sănătății în subordinea 
Ministerului Transporturilor, precum și 
reglementarea posibilității alocării, în anul 
2014, din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, ordonatorilor principali 
de credite, a unor sume pentru finanțarea unor 
cheltuieli din bugetul aprobat. 

S - Adoptată pe 
02.09.2014 

 
CD  - Adoptată pe 
11.03.2015 

 

Legea nr. 
62/2015 

 
 

30 

PLx 
240/2014 

 
L 

231/2013 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul acordării 
unei reduceri a nivelului accizelor faţă de 
nivelul standard pentru motorina utilizată 
drept carburant pentru transportul rutier de 
mărfuri şi de persoane, exclusiv transportul 
public local de călători. 

S - Adoptată pe 
28.04.2014 

 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
63/2015 

31 

PLx 
103/2013 

 
L 

46/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind 
reorganizarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru 
modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Transferul a 13 unități sanitare cu paturi din 
subordinea Ministerului Transporturilor în 
subordinea Ministerului Sănătății și 
desființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și 
Turismului, precum și preluarea activității 
acesteia de către Casa Națională a 
Asigurărilor de Sănătate a Municipiului 
București sau de către casele de asigurări de 
sănătate județene, după caz. 

S - Adoptată pe 
25.03.2013 

 
CD  - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
67/2015 
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Nr. 
Crt 

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

32 

PLx 
476/2014 

 
L 

463/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea 
activităţii de derulare şi gestionare a 
proiectelor de înfrăţire instituţională 
finanţate de Uniunea Europeană, pentru 
care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 
privind înfiinţarea activităţii de derulare şi 
gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.168/2009 , cu 
modificările ulterioare. 
 

S - Adoptată pe 
01.10.2014 

 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
68/2015 

33 

PLx 
596/2014 

 
L 

594/2014 

Lege pentru modificarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea modificarea Decretului-Lege 
nr.118/1990, republicat, cu completările 
ulterioare, în sensul majorării cuantumului 
indemnizațiilor compensatorii ce revin 
deținuților politici din închisorile comuniste, 
persoanelor persecutate politic sau celor 
deportate. 

S  - Adoptată pe 
15.12.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
69/2015 

34 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

Lege pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Adoptarea unor măsuri în vederea combaterii 
evaziunii fiscale prin întărirea disciplinei 
financiare privind operațiunile de încasări și 
plăți în numerar. 

S   - Adoptată pe 
02.12.2014  
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
70/2015 
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Nr. 
Crt 

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

35 

PLx 
93/2015 

 
L 

2/2015 

Lege privind administratorii de fonduri de 
investiţii alternative.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislația națională a 
Directivei 2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind administratorii fondurilor de investiții 
alternative și de modificare a Directivelor 
2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor 
(CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010, în 
vederea reglementării cadrului legal privind 
administratorii de fonduri de investiții 
alternative, prin instituirea obligației de 
autorizare de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF), în termen de 
12 luni de la intrarea în vigoare a legii a 
tututror administratorilor fondurilor de 
investiții  alternative 

S  - Adoptată pe 
25.02.2015 
 

CD - Adoptată pe 
18.03.2015 

 

Legea nr. 
74/2015 

36 

PLx 
55/2015 

 
L 

470/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, aprobată 
prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și 
completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 
CD - Adoptată pe 
18.03.2015 

Legea nr. 
75/2015 

37 

PLx 
74/2015 

 
L 

750/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor 
acte normative. 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi a altor acte normative 
prin care sunt reglementate măsuri speciale 
pentru impozitarea unor activități, precum și 
modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății. 

S  - Adoptată pe 
18.02.2015 
 
CD - Adoptată pe 
25.03.2015 

Legea nr. 
77/2015 
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Nr. 
Crt 

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

38 

PLx 
535/2014 

 
L 

493/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru 
modificarea şi compleatrea OUG 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea OUG 
nr.66/2011privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în 
raport de Ghidul aprobat prin Decizia CE  
nr.C(21031)9527/19 decembrie 2013. 

S - Adoptată pe 
02.12.2014 

 
CD - Adoptată pe 
25.03.2015 

Legea nr. 
79/2015 

39 

PLx 
39/2015 

 
L 

590/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului, precum şi pentru modificarea 
art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei 
judiciare.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului, cu modificările și 
completările ulterioare, urmărindu-se 
respectarea Deciziei Curții Constituționale nr. 
392 din 2 iulie 2014, prin care au fost 
declarate neconstituționale prevederile art. 59 
alin.(2), art.60 alin.(1) și ale art.62 alin.(3), 
precum și stabilirea sistemului de recompese. 

S  - Adoptată pe 
05.02.2014 
 
CD  - Adoptată pe 
25.03.2015 

Legea nr. 
81/2015 

40 

PLx 
19/2015 

 
L 

601/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 
 
 

Aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi, ca program 
guvernamental, care are ca obiectiv facilitarea 
accesului persoanelor fizice la achiziția unui 
autoturism nou prin contractare ade credite 
garantate de stat, în scopul stimulării 
cumpărării autoturismelor mai puțin poluante. 

S  - Adoptată pe 
05.02.2014 
 
CD  -  Adoptată pe  
01.04.2015 

Legea nr. 
88/2015 
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Nr. 
Crt 

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

41 

PLx 
227/2015 

 
L 

4/2015 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, intervențiile 
legislative vizândclasificarea tipurilor de 
cazare în structuri de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare. 

S  - Adoptată pe 
04.03.2015 

 

CD  - Adoptată pe  
01.04.2015 

Legea nr. 
93/2015 

42 

PLx  
23/2015 

 
L 

607/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi, intervențiile 
legislative vizând facilitarea implementării 
Programului. 

S  - Adoptată pe 
05.02.2015 
 

CD - Adoptată pe 
06.05.2015 

 

Legea nr. 
116/2015 

43 

PLx  
26/2015 

 
L 

588/2014 

Lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels agricol.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

Stimularea fiscală a investitorilor individuali - 
business angels, în vederea realizării de 
investiții în IMM-urile nou înființate, astfel cum 
sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii  

S  - Adoptată pe 
05.02.2015 
 
CD -  Adoptată pe 
29.04.2015 

Legea nr. 
120/2015 

44 

PLx 
27/2015 

 
L 

589/2014 

Lege pentru aprobarea unor  măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei 
electrice din surse regenerabile de energie.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Aprobarea unor măsuri în domeniul 
promovării producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie. 
 

S  - Adoptată pe 
05.02.2015 
 

CD  - Adoptată pe 
06.05.2015 

Legea nr. 
122/2015 
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Nr. 
Crt 

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

45 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, stabilirea unor măsuri de 
eficientizare a activităţii de privatizare 
pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Adoptarea unor măsuri privind înființarea 
Departamentului pentru Privatizare și 
Administrarea Participațiilor Statului prin 
reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului 
și Privatizării în industrie și prin preluarea 
unor activități de la Departamentul pentru 
Energie și Departamentul pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, 
pentru asigurarea finanțării activității 
Departamentului pentru Privatizare și 
Administrarea Participațiilor Statului, pentru 
eficientizarea activităţii de privatizare,  în 
vederea  dezvoltării  activității economice cu 
capital majoritar de stat în domeniul energiei. 

S - Adoptată pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
29.04.2015 

  

Legea nr. 
123/2015 

46 

PLx 
475/2014 

 
L 

460/2014 

Lege pentru completarea art.55 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 
 

Completarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi 
juridice care efectuează transport public de 
persoane cu un autoturism fără respectarea 
prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptată pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
06.05.2015 

Legea 
nr.129/2015 

47 

PLx 
436/2014 

 
L 

567/2014 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2008 - Codul silvic.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organică 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 
 

Modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic, cu modificările și completările 
ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
27.04.2015 
 
CD - Adoptată pe 
20.05.2015 

Legea 
nr.133/2015 
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Crt 

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

48 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: Senatul 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională 
a Adulţilor, republicată.  

CD - Adoptată pe 
17.05.2011 
  
S  - Adoptată pe 
18.05.2015 
 

 

Legea 
nr.143/2015 

49 

PLx 
229/2015 

 
L 

3/2015 

Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul 
înregistrării în registrul comerţului.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerţului. 

S  - Respinsă pe 
04.03.2015 

 

CD  -  Adoptată pe 
20.05.2015 

Legea nr. 
152/2015 

50 

PLx 
396/2015 

 
L 

136/2015 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 96/2003 privind 
protecția maternității la locurile de muncă.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 96/2003 privind protecția 
maternității la locurile de muncă, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
25/2004, cu modificările ulterioare, în 
contextul îndeplinirii obligațiilor ce revin 
României, în calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene. 

S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 

CD  - Adoptată pe 
03.06.2015 

Legea nr. 
154/2015 

51 

PLx 
51/2015 

 
L 

598/2014 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 

CD  - Adoptat pe 
27.05.2015 

Legea nr. 
156/2015 
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52 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor în 
cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii 
pentru   alinierea legislațieinaționale de profil 
la normele europene incidente în materie 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

CD - Adoptat pe 
27.05.2015 

 

Legea nr. 
157/2015 

53 

PLx 
38/2015 

 
L 

482/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea 
alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind 
transportul pe căile ferate din România, 
aprobat prin Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2005.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(3) al art.26 din 
Regulamentul privind transportul pe căile 
ferate din România, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2005, republicată, în sensul 
stabilirii unei noi limite maxime a daunelor-
interese care pot fi acordate, aceasta fiind 
stabilită la echivalentul în lei a sumei de 
190000 de euro. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 

CD - Adoptat pe 
27.05.2015 

Legea nr. 
158/2015 

54 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic de funcționare a 
filierei vitivinicole în ceea ce priveşte 
producerea, atestarea  originii, 
comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe 
08.04.2014 

 
CD - Adoptat pe 
27.05.2015 

Legea nr. 
164/2015 

55 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
42/2014 pentru prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a programului de 
transport, în baza cărora se efectuează 
serviciile regulate de transport de persoane 
între municipiul Bucureşti şi localităţile 
judeţului Ilfov.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
CD - Adoptat pe 
10.06.2015 
 

Legea nr. 
172/2015 
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Nr. 
Crt 

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

56 

PLx 
552/2014 

 
L 

466/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanţă.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă  aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.94/2014, în sensul că voucherele de vacanţă 
să fie emise în sistemul online doar începând 
cu data de 1 ianuarie 2015, deoarece în 
prezent nu există posibilitatea tehnică de 
emitere în acest sistem. 

S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 

CD - Adoptat pe 
03.06.2015 

 

Legea nr. 
173/2015 

57 
PLx 

266/2015 

Proiect de Lege privind ratificarea celui de-
al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la 
Acordul dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenţă 
tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerembursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 
27 aprilie 2010.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Cameră decizională: Senatul 
 

 

CD - Adoptat pe 
22.04.2015 
 
S  - Adoptată pe 
03.06.2015 

Legea nr. 
175/2015 
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  IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  LLAA  SSEENNAATT,,  CCAA  PPRRIIMMĂĂ  CCAAMMEERRĂĂ  SSEESSIIZZAATTĂĂ  
 

Nr. 
Crt. 

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

1 
L 

169/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea 
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi 
pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 
 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
 

TDR: 
12.03.2014 

2 
L 

352/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea 
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
 

TDR: 
16.06.2014 

3 
L 

689/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice 
şi pentru modificarea unor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Cameră decizională: CD 
 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 

TDR: 
26.01.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75  
 
 

 
 

LEGENDA 
 

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

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2015 

 (februarie - iunie) 
 

În prima sesiune parlamentară a anului 2015 au fost înregistrate 58 propuneri legislative pentru 
care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare publică. 
Pentru 16 dintre acestea au fost formulate 65 propuneri sau sugestii, din care au fost validate 45. Motivul 
pentru care 20 sugestii nu au fost validate este că nu au conţinut propuneri strict referitoare la iniţiativa 
legislativă, ci aprecieri generale cu privire la oportunitatea iniţiativei legislative la care se refereau. 
 
 

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în cursul primei sesiuni parlamentare a anului 2015 

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. propuneri/ 
sugestii primite 

Număr de 
propuneri 

primite/validate
 
 
 
1 

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

Pl-x 4 
02.02.2015 

1 1 

 
 
2 

Propunere legislativă privind 
modificarea proiectului de lege 
privind normativele de personal 
pentru unităţile administrativ-
teritoriale şi instituţiile publice 

Pl-x 9 
02.02.2015 

1 1 

 
3 

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

Pl-x 12 
03.02.2015 

1 1 

4 Propunere legislativă privind 
modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Pl-x 574 
15.12.2014 

3 1 

5 Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 18 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 65 
23.02.2015 

1 1 

6 Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului 

Pl-x 82 
25.02.2015 

1 1 

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

Pl-x 168 
04.03.2015 

12 12 

8 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale 
nr.1 din 5 ianuarie 2011 

Pl-x 234 
16.03.2015 

2 1 



 77 
 
 

 

 
 
 
 

 

9 Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(2) al art.25 din 
Legea nr.176/2010 privind integritatea 
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative 

Pl-x 309 
25.03.2015 

8 5 

10 Propunere legislativă pentru 
modificarea art.25 alin.(2) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative 

Pl-x 310 
25.03.2015 

14 6 

11 Propunere legislativă privind 
completarea unor prevederi ale Legii 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi a unor 
prevederi ale Legii nr.340/2004 
privind prefectul şi instituţia 
prefectului 

Pl-x 364 
22.04.2015 

1 1 

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

Pl-x 393 
06.05.2015 

15 10 

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

Pl-x 426 
25.05.2015 

1 1 

14 Propunere legislativă pentru 
completarea Legii privind siguranţa 
naţională a României nr.51 din 29 
iulie 1991 

Pl-x 428 
27.05.2015 

1 0 

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

Pl-x 447 
10.06.2015 

2 2 

TOTAL 65 45 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
 (februarie - iunie) 

 

 
 

În sesiunea parlamentară ordinară septembrie – decembrie 2014, la Camera Deputaţilor au 

funcţionat 21 comisii permanente, 6 comisii permanente comune cu Senatul şi 3 comisii speciale 

comune cu Senatul.  

În prima sesiune parlamentară a anului 2015, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

comisiile comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 992 şedinţe, iar activitatea lor 

s-a finalizat în 481 rapoarte şi 1009 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile parlamentare, 

au fost depuse 2816 amendamente, din care 2510 admise şi 306 respinse.  

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 

comisiile sesizate în fond, în prima sesiune parlamentară ordinară a anului  2015.   

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în sesiunea parlamentară februarie - iunie 2015. 

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

audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de activitate şi strategii ale 

ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar, anchete 

parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori  etc. 

Au fost depuse pentru analiză şi dezbatere rapoarte de activitate pentru anul 2014 de la: Curtea 

de Conturi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei,  Agenţia Naţională Anti-

Doping, Agenţia Română de Presă – AGERPRES, Societatea Română de Televiziune, Societatea 

Română de Radiodifuziune, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Institutul Român pentru drepturile 

Omului. 

Prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 s-a încuviinţat efectuarea de către Comisia 

pentru transporturi şi infrastructură unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia 

Porturilor Maritime S.A. Constanţa. 
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Au avut loc audieri ale candidaţilor în vederea numirii în funcţii de conducere a unor instituţii şi 

autorităţi publice: Consiliul Naţional al Audiovizualului, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, 

Serviciul Român de Informaţii, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare februarie - iunie 2015, 

2010 petiţii, scrisori şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile 

(organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau juridice, cu 

privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate 

de către instituţiile publice competente.  

 

Pe lângă activitatea legislativă evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control parlamentar, 

activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizează şi în alte acţiuni, astfel: 

▪  Comisia pentru politică externă   

Au avut loc întâlniri oficiale cu delegaţii parlamentare reprezentând: Comisia pentru relaţii 

externe a Parlamentului Georgiei, Comisia pentru afaceri externe a Adunării Naţionale a Serbiei, 

Camera Reprezentanţilor a Parlamentului Indoneziei, Grupul de prietenie România – Turcia din Marea 

Adunare Naţională Turcă. 

Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale  la Kiev - la Parlamentul Ucrainei (Rada),  la 

Washington (SUA) - la Conferinţa parlamentară globală a Reţelei parlamentare pentru Banca Mondială 

şi Fondul Monetar Internaţional, la  New York – sediul ONU. 

Au fost primiţi în vizită ambasadori la Bucureşti  ai: Iranului, Spaniei, Statului Palestina, 

Ucrainei. 

Comisia a audiat 14 persoane propuse pentru posturi de ambasadori ai României în străinătate. 

 ▪   Comisia pentru regulament a elaborat studii documentare privind procedurile parlamentare 

din alte state europene, a efectuat traduceri şi a elaborat documentaţii privind Codul de conduită a 

parlamentarilor.  

La solicitarea Biroului permanent, comisia a  formulat 3 puncte de vedere cu privire la aplicarea 

unor prevederi regulamentare, a dezbătut 3 proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi a întocmit 3 

rapoarte cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.   

Au fost introduse în Regulamentul Camerei Deputaţilor proceduri speciale privind examinarea 

parlamentară a documentelor transmise de instituţiile Uniunii Europene. 

 ▪  Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, prin Subcomisia pentru spaţiu,  a 

participat la Seminarul celei de-a XVII-a Conferinţe Europene Interparlamentare privind Spaţiul (EISC) 

- (23-24 martie 2015, Madrid, Spania)  
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▪   Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond 20 acte normative europene şi sub 

aspectul respectării principiului subsidiarităţii pentru 5 propuneri legislative europene, a examinat şi 

adoptat proiecte de opinie, a studiat documente suport şi a efectuat analiza unor documente europene. 

Au avut loc întrevederi şi discuţii cu şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România (RCE), 

cu un membru al cabinetului domnului Frans Timmermans – vicepreşedinte al Comisiei Europene, cu 

ambasadorul Marii Britanii în România, cu Comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

şi cu Vicepreşedintele Comisiei Europene (CE) - responsabil pentru zona euro şi dialog social.  

Au fost efectuate vizite oficiale şi vizite de lucru în Statele Unite ale Americii, la Kiev (Ucraina), 

la Bruxelles (Belgia) şi la Conferinţa Organelor Parlamentare specializate în Afaceri Comunitare şi 

Europene ale parlamentelor Uniunii Europene (COSAC) de la Riga. 

▪  Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a înregistrat 950 de petiţii 

formulate de revoluţionari sau de instituţii publice.  

Au fost verificate 66 dosare, din care s-a acordat aviz favorabil în vederea preschimbării 

certificatului doveditor a calităţii solicitate pentru un număr de 21 persoane, pentru 4 persoane s-a 

acordat certificat de „participant”, şi 41 au fost respinse; au fost semnate şi ştampilate 116  certificate 

emise de Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 

instaurat în România în perioada 1945-1989. 

Comisia a avizat 513 persoane pentru calitatea de „luptător cu rol determinant” în Revoluţia din 

Decembrie 1989. 

▪  Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 

UNESCO a analizat şi propus prioritizarea procedurilor de conservare, protejare şi promovare a 

Cetăţilor Dacice din munţii Orăştiei, monument de patrimoniu naţional înscris în Lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO, contribuind astfel la promovarea şi recunoaşterea valorilor culturale româneşti la 

nivel internaţional; 

Membrii comisiei au avut  întrevederi cu domnul ambasador Adrian Cioroianu, delegat 

permanent al României pe lângă UNESCO. Subiectele principale al discuţiilor au fost de priorităţile 

României la UNESCO pe termen mediu şi lung, cu un accent deosebit pe promovarea monumentelor de 

patrimoniu naţional ce pot fi incluse pe Lista Patrimoniului Mondial. S-a acordat o atenţie specială 

situaţiei actuale a Centrului Istoric al Sibiului, a problemelor Ansamblului monumental Calea Eroilor de 

la Târgu-Jiu,   precum şi aceea de înscriere a iei româneşti pe Lista patrimoniului cultural imaterial al 

Umanităţii şi promovarea acesteia ca unul din elementele specifice al culturii române.  
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În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2015 şi-au desfăşurat activitatea 3 comisii speciale 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, după cum urmează: 

▪   Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii 

legislative de revizuire a Constituţiei României   a fost  înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 17 

din 15 februarie 2013. Comisia este formată din 30 parlamentari, dintre care, 23 membrii titulari şi 7 

membrii supleanţi.  

Comisia are ca atribuţii elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României şi a 

propunerii legislative cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului asupra Legii de revizuire 

adoptate de Parlament. 

Activitatea acestei comisii încetează la data confirmării de către Curtea Constituţională a 

rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei. 

▪ Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor 

legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind modificarea Legii partidelor 

politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale:  a fost înfiinţată 

prin Hotărârea Parlamentului nr.18 din 13 februarie 2013. Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 

1/2015 s-a completat obiectul de activitate al comisiei prin elaborarea şi a propunerilor legislative de 

modificare a Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale.  

Comisia s-a întrunit în 16 şedinţe şi a întocmit 7 rapoarte cu privire la 14 iniţiative legislative. 

Rapoartele au fost dezbătute şi votate în plenul Camerei Deputaţilor. 

. ▪    Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea 

României la spaţiul Schengen - înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.47 din 18 iunie 2013, în 

scopul sprijinirii, la nivel parlamentar, a acţiunilor Guvernului României şi a altor autorităţi publice în 

vederea îndeplinirii condiţiilor impuse de Comisia Europeană şi de statele membre ale Uniunii Europene 

pentru aderarea României la spaţiul Schengen.  

Comisia a avut întâlniri oficiale cu: delegaţia Comisiei pentru politică externă a Adunării 

Naţionale a Republicii Bulgaria, cu delegaţia Republicii Moldova condusă de doamna Natalia Gherman, 

viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene din R. Moldova şi cu  delegaţia 

parlamentară din Bundestag (Republica Federală Germană).  

Au fost primiţi în vizită ambasadori la Bucureşti  ai: Republicii Turcia, Republicii Algeriene, 

Republicii Italiene, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Franceze, Republicii Federale Germane. 

Comisia va funcţiona până la data aderării României la spaţiul Schengen. 
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ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
(februarie - iunie) 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,   
din care 

Admise Respinse 

1 Comisia pentru  politică economică 126 120 6 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  507 367 140 

3 Comisia pentru industrii şi servicii  106 98 8 

4 Comisia pentru transporturi şi infrastructură 62 62 0 

5 Comisia pentru agricultură   77 75 2 

6 Comisia pentru drepturile omului 2 1 1 

7 Comisia pentru administraţie publică 106 80 26 

8 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 51 46 5 

9 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  64 50 14 

10 Comisia pentru sănătate şi familie 70 64 6 

11 Comisia pt. învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  125 115 10 

12 Comisia pentru cultură, arte  24 24 0 

13 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  688 623 65 

14 Comisia pentru apărare şi siguranţă naţională 97 97 0 

15 Comisia pentru  regulament 482 481 1 
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16 Comisia pt. tehnologia informaţiei 17 17 0 

17 Comisia pt. egalitate de şanse 53 53 0 

18 Comisia pentru comunităţile de români 8 8 0 

19 Comisia control  SRI 1 1 0 

20 Comisia pt. statut 15 14 1 

21 Comisia comună  pt. legile electorale 135 114 21 

TOTAL: 2816 2510 306 
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Situaţia amendamentelor depuse la comisiile 
parlamentare pentru proiectele de legi şi propunerile 

legislative dezbătute 
în sesiunea februarie-iunie  2015

SRI; 1

L. electorale; 
135

Stautut; 15

Drepturile 
omului; 2 Administraţie; 

106

Mediu; 51

Sănătate; 70

Învăţământ; 125

Transport; 62

Muncă; 64

Regulament; 
482

Agricultură; 77

Juridică; 688

Buget; 507

Industrii; 106

Apărare; 97

Cultură; 24

 Economica; 126

Egalitate; 53
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ANEXA B 

 
 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în prima sesiune ordinară a anului 2015 

  (februarie - iunie) 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1 Grup parlamentar al PSD 577 540 37 

2 Grup parlamentar al  PNL 208 90 118 

3 Grup parlamentar al PC-PLR 10 10 0 

4 Grup parlamentar al UDMR 50 30 20 

5 Grup parlamentar al Minorităţilor 
naţionale 

35 15 20 

6 Grup parlamentar Democrat Popular 15 10 5 

7 Deputaţi neafiliaţi 10 3 7 

8 Comisii permanente 1855 1756 99 

9  Guvern 56 56 0 

TOTAL: 2816 2510 306 
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 Situaţia amendamentelor depuse pentru proiectele de 
legi şi propunerile legislative dezbătute în sesiunea 

februarie-iunie 2015 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Guvern; 56

Comisii; 1855

Minorităţi; 35

PNL; 208

PC-PLR; 10

PSD; 577

DP; 15

UDMR; 50

Neafil; 10
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 ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în prima sesiune ordinară a anului 2015 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 44 33 21 39 4 3 

2 Comisia pt. buget 46 170 85 93 51 2 

3 Comisia pt. industrii 44 119 68 31 37 0 

4 Comisia pt. transporturi 46 54 18 19 10 0 

5 Comisia pt. agricultură 44 73 28 15 45 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 45 7 3 105 213 18 

7 Comisia pt. admin. publică 44 116 64 89 8 0 

8 Comisia pt. mediu 42 46 23 14 7 0 

9 Comisia pt. muncă 45 158 86 34 208 0 

10 Comisia pt. sănătate 44 68 37 23 71 3 

11 Comisia pt. învăţământ 44 41 28 26 30 0 

12 Comisia pt. cultură 42 46 26 6 15 7 

13 Comisia juridică 57 368 130 353 103 19 

14 Comisia pt. apărare 43 41 33 25 11 0 

15 Comisia pt. politică externă 44 7 4 16 0 14 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 44 desfăşoară activităţi specifice 182 0 

17 Comisia pt. regulament 45 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 42 8 6 14 1 1 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 18 7 6 78 2 18 

20 
Comisia pt. români din afara 
graniţelor ţării 

44 2 2 8 23 0 

21 Comisia pt. afaceri europene 44 1 0 18 0 0 

22 Comisia pt. controlul SRI 44 
desfăşoară activităţi 

specifice 
1 33 4 

23 Comisia pt. control SIE 14 
desfăşoară activităţi 

specifice 
0 6 0 

24 
Comisia revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

11 
desfăşoară activităţi 

specifice 
2 950 0 

25 
Comisia comună priv. statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

5 15 2 0 0 0 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 7 0 0 0 0 0 

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

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 992  995 *)  481 *) 1009 2010 89 

*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de RAPOARTE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
   (februarie - iunie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de AVIZE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
   (februarie - iunie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
   (februarie - iunie) 

 
 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 
1. Grama Horia  PSD devine președinte din: 17.02.2015 

2. Nicolae Alexandri PNL înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 17.02.2015 

3. Niculae Aurel PSD părăseşte comisia din: 25.03.2015 

4. Palașcă Viorel PC - PLR devine vicepreședinte din: 17.02.2015 
 

 
2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI  

 
1. Diaconu Adrian-Nicolae  PSD părăseşte comisia din: 25.02.2015 

2. Gheorghe Florin PSD devine membru din: 25.02.2015 

3. Iacob-Ridzi Monica-Maria PSD încetare mandat din: 18.03.2015 

4. Niculae Aurel PSD devine membru din: 25.03.2015 

5. Niță Emil PSD devine membru din: 11.03.2015 

6. Petrescu Petre Neafiliat părăseşte comisia din: 25.03.2015 
 

 
3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Chiriță Dumitru Neafiliat înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 10.03.2015 

2. Diniță Ion PC - PLR încetare mandat din: 01.04.2015 

3. Marin Gheorghe PSD devine vicepreședinte din: 10.03.2015 

4. Nichita Cristina PSD părăseşte comisia din: 22.04.2015 

5. Niță Emil PSD părăseşte comisia din: 11.03.2015 

6. Săvoiu Ionuț-Cristian  PSD părăseşte comisia din: 13.05.2015 
 

 
 4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 

 

 
1. Fonta Nuțu  PSD devine membru din: 11.03.2015 

2. Mitrea Miron Tudor PSD încetare mandat din: 02.02.2015 

3. Petrescu Petre Neafiliat devine membru din: 25.03.2015 
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5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE  
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 
 

1. Anton Marin PSD devine membru din: 22.04.2015 

2. Holban Titi PSD devine membru din: 11.03.2015 

3. Mocanu Vasile PSD încetare mandat din: 29.04.2015 

4. Nețoiu Gheorghe PSD încetare mandat din: 15.04.2015 

5. Steriu Valeriu-Andrei PSD părăseşte comisia din: 25.02.2015 

   devine membru din: 
devine vicepreședinte din: 

20.05.2015 
26.05.2015 

6. Teodorescu Ioan Viorel PSD părăseşte comisia din: 20.05.2015 
 

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

 
1. Holban Titi PSD părăseşte comisia din: 11.03.2015 

2. Kereskényi Gábor UDMR devine membru din: 27.05.2015 

   devine secretar din: 09.06.2015 

3. Markó Attila-Gabor UDMR încetare mandat din: 15.04.2015 

4. Stroe Radu PSD părăseşte comisia din: 09.02.2015 

5. Steriu Valeriu-Andrei PSD devine membru din: 25.02.2015 

   devine vicepreședinte din: 03.03.2015 

   înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

20.05.2015 

   părăseşte comisia din: 20.05.2015 

6. Teodorescu Ioan Viorel PSD devine membru din: 
devine vicepreședinte din: 

20.05.2015 
21.05.2015 

     
 
 

7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Gheorghe Florin  PSD părăseşte comisia din: 25.02.2015 

2. Fonta Nuțu  PSD părăseşte comisia din: 11.03.2015 
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8. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 
1. Cozmanciuc Cornel-Mugurel PNL părăseşte comisia din: 25.02.2015 

2. Pană Adriana-Doina PSD părăseşte comisia din: 09.02.2015 

   devine membru din: 20.05.2015 
 

 
9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

1. Anton Marin PSD părăseşte comisia din: 22.04.2015 

2. Baltă Mihai PSD devine vicepreședinte din: 17.02.2015 

3. Iordache Florin PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

17.02.2015 

4. Nichita Cristina PSD devine membru din: 22.04.2015 

5. Solomon Adrian PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
devine președinte din: 

17.02.2015 
17.02.2015 

 
 

10. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 
 

1. Bogdănici Camelia-Margareta PSD devine secretar din: 24.02.2015 

2. Buicu Corneliu-Florin PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine  președinte din: 

 
17.02.2015 
17.02.2015 

3. Nassar Rodica PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 17.02.2015 

 
 

11. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

1. Diaconu Adrian-Nicolae  PSD devine membru din: 
devine președinte din: 

25.02.2015 
03.03.2015 

2. Kereskényi Gábor UDMR părăseşte comisia din: 27.05.2015 

3. Marcu Nicu PC - PLR încetare mandat din: 10.02.2015 

4. Pană Adriana-Doina PSD devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

09.02.2015 
20.05.2015 

5. Vreme Valerian PSD devine membru din: 10.06.2015 
 

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

1. Gliga Vasile Ghiorghe PSD devine membru din: 03.06.2015 

2. Tîlvăr Angel PSD devine membru din: 03.06.2015 
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13. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Adam Ioan PSD încetare mandat din: 02.02.2015 

2. Culețu Dănuț PNL încetare mandat din: 01.04.2015 

3. Cupșa Ioan PNL devine vicepreședinte din: 31.03.2015 

4. Nicolescu Theodor-Cătălin PNL părăseşte comisia din: 25.03.2015 

5. Săvoiu Ionuț-Cristian PSD devine membru din: 13.05.2015 

6. Șcheau Ion PNL devine membru din: 01.04.2015 
 

 
 
14. COMISIA PENTRU APĂRARE , ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 
 

1. Bordeianu Dan PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
devine secretar din: 

 
03.02.2015 
10.03.2015 

2. Căprar Dorel-Gheorghe PSD devine membru din: 17.06.2015 

3. Cozmanciuc Corneliu-Mugurel PNL devine membru din: 25.02.2015 

4. Marian Ion Cristinel DP părăseşte comisia din: 
devine membru din: 

20.05.2015 
03.06.2015 

5. Stănișoară Mihai PC - PLR încetare mandat din: 29.04.2015 

6. Surugiu Iulian-Radu PNL devine vicepreședinte din: 03.02.2015 

7. Vlase Petru Gabriel PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 10.03.2015 

 
 
 
15. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 

1. Marian Ion Cristinel DP devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

20.05.2015 
03.06.2015 

2. Niculescu-Mizil Ștefănescu Tohme 
Oana 

PSD încetare mandat din: 18.03.2015 

3. Nistor Gheorghe-Vlad PNL devine vicepreședinte din: 17.02.2015 

4. Roman Petre PNL încetare mandat din: 09.02.2015 

5. Șcheau Ion PNL părăseşte comisia din: 01.04.2015 
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16. COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 
 

1. Andronache Gabriel PNL părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

25.02.2015 
25.02.2015 

2. Deaconu Mihai DP devine membru din: 03.02.2015 

3. Fenechiu Cătălin-Daniel DP părăseşte comisia din: 03.02.2015 

4. Gheorghe Tinel PNL înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine vicepreședinte din: 

 
19.05.2015 
19.05.2015 

5. Ionescu Aurelian PC - PLR devine secretar din: 19.05.2015 
 
 
 

17. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  
 

1. Ciolacu Ion-Marcel PSD părăseşte comisia din: 03.02.2015 

2. Diniță Ion PC - PLR încetare mandat din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

01.04.2015 
 
01.04.2015 

3. Gliga Vasile PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 
devine vicepreședinte din: 

 
10.03.2015 
10.03.2015 

4. Grindeanu Sorin Mihai PSD devine membru din: 03.02.2015 

5. Oajdea Daniel Vasile DP devine președinte din: 10.03.2015 

6. Tănase Răzvan-Ionuț Neafiliat înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
devine secretar din: 

 
10.03.2015 
10.03.2015 

7. Șcheau Ion PNL înlocuit din funcţia de 
secretar din: 10.03.2015 

 
 

 
18. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR 

ŢĂRII  
 

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

11.03.2015 
17.03.2015 

2. Deaconu Mihai DP devine secretar din: 21.04.2015 

3. Dobre Mircea-Titus PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 17.03.2015 
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19. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

1. Anastase Roberta Alma PNL părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

11.03.2015 
 
11.03.2015 

2. Birchall Ana PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine președinte din: 

 
03.02.2015 
03.02.2015 

3. Căprar Dorel-Gheorghe PSD devine secretar din: 10.03.2015 

4. Iacob-Ridzi Monica-Maria PSD încetare mandat din: 18.03.2015 

5. Mitrea Miron Tudor PSD încetare mandat din: 02.02.2015 

6. Niculescu-Duvăz Bogdan-Nicolae PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 10.03.2015 

7. Rădulescu Cătălin-Marian PSD devine vicepreședinte din: 10.03.2015 

8. Steriu Valeriu-Andrei PSD devine membru din: 04.03.2015 

9. Tararache Mihai PNL părăseşte comisia din: 
devine membru din: 
devine vicepreședinte din: 

04.03.2015 
11.03.2015 
17.03.2015 

 
 
 

 MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 
COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 

PARLAMENTARĂ FEBRUARIE – IUNIE 2015 
 

 
1. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar  asupra  activităţii Serviciului Român de Informaţii 
 
1. Stroe Radu PSD devine membru din: 09.02.2015 

 
2. Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea  

controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe 
 

1. Căprar Dorel-Gheorghe PSD devine membru din: 
devine secretar din: 

16.06.2015 
16.06.2015 

2. Sămărtinean Cornel-Mircea PNL părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

16.06.2015 
 
16.06.2015 
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3. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
 comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
1. Niculescu-Duvăz Bogdan-Nicolae PSD devine membru din: 

devine președinte din: 
02.03.2015 
03.03.2015 

2. Taloș Gheorghe-Mirel PC - PLR părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

01.04.2015 
 
01.04.2015 

3. Toader Mircea-Nicu PNL devine membru din: 
devine secretar din: 

01.04.2015 
07.04.2015 

4. Vlase Petru Gabriel PSD părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

02.03.2015 
 
02.03.2015 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2015 

    (februarie - iunie) 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 60 de şedinţe. 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat pregătirea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care 
intră în competenţa sa. 

Hotărâri ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 6 Hotărâri/Decizii*) ale Biroului permanent care privesc, printre altele, stabilirea 

atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune 
ordinară, aprobarea Normelor tehnice privind pregătirea, prezentarea şi circulaţia documentelor care se 
supun dezbaterii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor grupurilor 
parlamentare, controlul financiar preventiv propriu, asigurarea permanenţei membrilor Biroului 
permanent la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare şi activitatea comisiilor în perioada 
vacanței parlamentare din lunile iulie şi august 2015. 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 60 de şedinţe. 

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

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

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

 demisia domnului George Cristian Maior din funcția de director al SRI; 
 proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei comune a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale; 
 propunerea Preşedintelui României privind numirea domnului Eduard Hellvig în funcţia de 

director al Serviciului Român de Informaţii; 
 raportul Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile pentru Președintele României 

din anul 2014; 
 moţiunea de cenzură depusă de senatori şi deputaţi ai grupurilor parlamentare PNL din 

Senat şi Camera Deputaţilor, Grupului parlamentar democrat şi popular din Camera 
Deputaţilor şi de senatori şi deputaţi neafiliaţi, cu tema: "Victor Ponta – demis pentru exces 
de putere prin blocarea alegerilor. Dreptul la vot nu e o lozincă!"; 

 propunerea Preşedintelui României privind numirea domnului Mihai-Răzvan Ungureanu în 
funcția de director al Serviciului de Informații Externe; 

 modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ; 

 repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la instituțiile şi autoritățile 
publice a căror activitate se află sub control parlamentar; 

 modificarea componenţei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie. 
                                                 
*) Potrivit art. 32 alin. (1) lit. p) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, noua denumire a actului adoptat de 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor este Decizie. 
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IV. În această sesiune ordinară au fost depuse 5 moţiuni simple, dintre care 4 au fost dezbătute 

de plenul Camerei Deputaţilor, şi o moțiune de cenzură: 
 
 

A .  M O Ţ I U N I  S I M P L E :  

Vot deschis Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII 
SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii Pentru Contra Abţineri 
Soluţia 
Data 

1. 
PSD guvernează la negru! 
Totul pentru PSD, nimic 
pentru cetățean!   

109 
deputati 

15.02. 
2015 

111 192 20 
 
Respinsă 

2. 
Fondurile europene în 
guvernarea PSD - între Făt-
Frumos și Fata Morgana 
  

108  
deputati 

11.03. 
2015 

96 184 21 

 
 
Respinsă 

3. 

In lipsa oricărei Strategii 
Energetice, copilotul Victor 
Ponta conduce sectorul 
minier românesc spre 
faliment 

101  
deputati 

22.04. 
2015 

101 184 14 

 
 
Respinsă 

4. 

PSD "curentează" banul 
public - bonusuri uriaşe, 
contracte cu dedicaţie şi 
"secrete de stat" la 
Transelectrica" 

101  
deputati 

- - - - 

 
 
Retrasă 
25.05.2015 

5. 

PSD "curentează" banul 
public - bonusuri uriaşe, 
contracte cu dedicaţie şi 
"secrete de stat" la 
Transelectrica" 

101  
deputati 

2.06.2015 107 191 16 

 
 
Respinsă 

 
 
 

B .  M O Ţ I U N I  D E  C E N Z U R Ă :  

 

N
r.

 
cr

t.
 TITLUL 

MOŢIUNII 
DE CENZURĂ 

Semnatari 
 

Data  
depunerii 

 
Data 

prezentării 

 
Data 

dezbaterii 

Vot secret 
(bile) Soluţia 

1.  

"Victor Ponta - 
demis pentru exces 
de putere prin 
blocarea alegerilor. 
Dreptul la vot  nu e 
o lozincă!"   

183 senatori  
si deputati 

 
 

5.06.2015 8.06.2015 12.06.2015 194 13 Respinsă 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în prima sesiune ordinară a anului 2015 
    (februarie - iunie) 

 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30.06.2015 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 57 646 466 

2. PNL 67 659 526 

3. PC-PLR 13 150 131 

4. UDMR 11 51 27 

5. DP 6 37 29 

6. Minorităţi Naţionale 5 36 33 

7. Deputaţi neafiliaţi 14 157 120 

 TOTAL GENERAL 173 1736 1332 

 
 
 

 
B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 30.06.2015 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 47 194 169 

2. PNL 53 270 221 

3. PC-PLR 3 5 3 

4. UDMR 3 4 4 

5. DP 5 33 32 

6. Minorităţi Naţionale 4 14 12 

7. Deputaţi  neafiliaţi 10 58 49 

  TOTAL GENERAL 125 577 490 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 
 la data de 30.06. 2015 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. declaraţii 

politice 

1. PSD 92 18 989 

2. PNL 83 18 781 

3. PC-PLR 13 18 132 

4. UDMR 6 18 13 

5. DP 7 18 40 

6. Minorităţi Naţionale 12 18 36 

7. Deputaţi neafiliaţi 16 18 141 

 TOTAL GENERAL 229 18 2132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 
 
 

 
 

XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în prima sesiune ordinară a anului 2015 

    (februarie - iunie) 
 

 
 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Februarie 10 10 
Martie 14 14 
Aprilie 11 11 

Mai 12 12 
Sesiunea februarie-iunie 

Iunie 15 15 
Total: 62 62 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Februarie 2 2 
Martie 1 1 
Aprilie 2 2 

Mai 6 6 
Sesiunea februarie-iunie 

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

 în perioada iunie 1990 – iunie 2015* 

 (pe legislaturi şi ani) 
Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992     233 

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996     542 

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000               1024 

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004               3807 

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008               1684 

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012               1374 

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2013                 445 

 februarie 2014-decembrie 2014                            250 

 februarie 2015-iunie 2015                      223 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  iunie 2015* 
Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992     233 

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996     542 

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000               925 

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004               2690 

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008               1627 

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012               1207 

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2013                 384 

 ianuarie 2014-decembrie 2014                            187 

 ianuarie 2015-iunie 2015                         182 

Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 

 

2011 2012 2013 2014 2015 
302 222 384 187 182 

* Datele existente la 30 iunie 2015 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2015  

 
 

2690

1627

182
233

384

1207

542

925

187

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012

Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - decembrie 2013

                                   ianuarie 2014 - decembrie 2014

                                   ianuarie 2015-iunie 2015                        
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE  
în perioada februarie - iunie 2015 

 

 

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

 
I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 
Documente trimise spre  

examinare comisiilor 
permanente în 

februarie – iunie 2015 

Documente finalizate 

 

Fond Subsidiaritate 
 

Documente în 
curs de finalizare 

Documente restante 
din 2014   

sau cu termene 
pentru 2015 

24 8 8 
 

8 4 

 

 
II. Numărul documentelor repartizate spre examinare comisiilor permanente: 

- Comisia pentru afaceri europene – 24 documente;  
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 13 documente; 
- Comisia pentru industrii şi servicii – 4 documente; 
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură – 1 document; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 4 documente; 
- Comisia pentru mediu – 3 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 4 documente; 
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 4  documente; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 3 document; 
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 2 documente; 
- Comisia pentru sănătate şi familie – 1 document; 
- Comisia pentru agricultură – 2 documente; 
- Comisia pentru drepturile omului – 2 documente 
- Comisia pentru politică externă – 3 documente 

 
Majoritatea comisiilor permanente au transmis punctele lor de vedere.  

                                                 
1 Conform art. 111 şi 148 din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767/31 octombrie 2003.   
2 Conform art. 160 – 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.326/13 mai 
2015.  
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III. Hotărârile adoptate  şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

privind aprobarea unor opinii ale Camerei Deputaţilor 
 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaţilor a adoptat în perioada februarie – 
iunie a.c., un număr de 12 hotărâri, după cum urmează: 

- 4 hotărâri pentru documentele examinate şi adoptate în semestrul al II-lea al anului 2014; 
- 8 hotărâri pentru documentele examinate în semestrul I al anului 2015. 
 

Nr. 
crt. 

Numărul 
hotărârii 

Denumire 
 

Monitorul 
Oficial al 
României 

1. Hotărârea 
 nr. 4/03.02.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la  comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
economic şi social european şi Comitetul regiunilor - 
Spre o economie circulară: un program „deşeuri zero” 
pentru Europa - COM(2014)398 
 

Nr.92/ 
04.02. 2015 

 
2. 

Hotărârea 
 nr. 5/03.02.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
economic şi social european şi Comitetul regiunilor - 
Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea 
pieţei interne a energiei - COM(2014)634 
 

Nr. 92/ 
04.02. 2015 

 

3. Hotărârea nr. 
25/25.03.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la  comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul economic şi social european, 
Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții - 
Analiza anuală a creșterii pentru 2015 - COM(2014)902 
 

Nr. 204/ 
27.03.2015 

4. Hotărârea nr. 
29/01.04.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul economic şi social european, 
Comitetul regiunilor şi Banca Europeană de Investiții - 
Un Plan de investiţii pentru Europa - COM(2014)903 
 

Nr. 230/ 
03.04.2015 

5. Hotărârea 
nr.30/01.04.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Fondul european de investiţii strategice și de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) 
nr. 1316/2013 – COM (2015) 10 

Nr.229/ 
03.04.2015 
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6. Hotărârea  
nr.31/01.04.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul economic și social european, 
Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții: 
Utilizarea optimă a flexibilităţii prevăzute în normele 
existente ale Pactului de stabilitate şi creştere - 
COM(2015)12 
 

Nr.229/ 
03.04.2015 

7. Hotărârea   
nr. 2/01.04.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind 
Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a 
sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor 
operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea 
forţei de muncă în rândul tinerilor -  COM(2015)46 
 

Nr.230/ 
30.4.2015 

8. Hotărârea  

nr. 51/03.06.2015 

Aprobarea opiniei privind  rezultatele consultării 
publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii - 
COM(2015)100 

Nr.388/ 
04.06.2015 

9.  Hotărârea  

nr. 50/03.06.2015 

Aprobarea opiniei privind comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi 
social european şi Comitetul regiunilor - Un parteneriat 
mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare 
durabilă în perioada ulterioară anului 2015 - 
COM(2015)44 

Nr.388/ 
04.06.2015 

 

10. Hotărârea  

nr. 52/03.06.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la - document comun de 
consultare - Către o nouă politică europeană de 
vecinătate - JOIN(2015)6 

Nr.388/ 
04.06.2015 

11. Hotărârea nr. 
58/30.06.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
economic şi social european şi Comitetul regiunilor - 
Agenda europeană privind securitatea- COM(2015)185 
 

Nr.485/ 
02.07. 2015 

12. Hotărârea nr. 
59/30.06.2015 

Aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
economic și social european și Comitetul regiunilor - O 
agendă europeană privind migrația - COM(2015)240 
 

Nr.485/ 
02.07. 2015 

 

 
De asemenea, în semestrul I, au fost supuse examinării pentru verificarea respectării 

principiului subsidiarităţii 8 documente pentru care s-au emis 8 note de informare şi niciun aviz 
motivat. 


