
 
 

ANEXA   
La Proiectul ordinii de zi săptămânale 
                         10.03.2020     

 

L   I   S   T   A 

 
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  PENTRU CARE TERMENELE DE 

DEPUNERE A RAPOARTELOR COMISIILOR SUNT DEPĂŞITE 
 

I. PROIECTELE DE LEGI ŞI PROPUNERILE LEGISLATIVE 
PENTRU CARE TERMENELE  DE DEPUNERE A 
RAPOARTELOR COMISIILOR  SUNT  DEPĂŞITE  ŞI CA 
URMARE  POT FI ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI, 
POTRIVIT ART.38 LIT.C) ŞI ART.85 ALIN.(2) DIN  
REGULAMENTUL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

1.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței  de urgență a Guvernului nr.119/2006 
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data 
aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței  de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judificiare de timbru                                  
(PL-x 3/2020) – lege organică 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 13.02.2020 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 3.02.2020; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 18.03.2020, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

2.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 
2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind 
dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale 
celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011 (PL-x 7/2020) – lege ordinară 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 13.02.2020 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 3.02.2020; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 18.03.2020, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

3.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011(Pl-x 660/2019) – lege organică 
Comisia juridică și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 13.02.2020 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 3.02.2020; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 02.04.2020, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
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4.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 13/2020) – 
lege organică 
Comisia pentru învățământ  și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 20.02.2020 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată – Data depunerii la Camera Deputaţilor - 10.02.2020; data la 
care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final-                          
10.03.2020, potrivit art.115 din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 

5.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 
privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989                        
(PL-x 15/2020) – lege ordinară 
Comisia pentrucultură  și Comisia pentru revoluționari din decembrie 1989 
Termenul de depunere a raportului   - 20.02.2020 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată – Data depunerii la Camera Deputaţilor - 11.02.2020; data la 
care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final-                          
11.03.2020, potrivit art.115 din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 

6.  Propunerea legislativă pentru completarea art.83 în Legea educației naționale nr.1/2011           
(Pl-x 671/2019) – lege organică 
Comisia pentru învățământ   
Termenul de depunere a raportului   - 20.02.2020 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 10.02.2020; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  25.03.2020, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

7.  Proiectul de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea                                 
de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind 
transporturile  internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada                      
29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare 
(COTIF) şi anexele D(CUV), F(APTU) şi G(ATMF), semnată la Berna,                                 
la 9 mai 1980 (PL-x 16/2020) – lege ordinară 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 27.02.2020 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 17.02.2020; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 01.04.2020, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
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8.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii 
judiciare în România), semnat la Bucureşti  la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 
2019 (PL-x 69/2020) – lege ordinară 
Comisiapentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 4.03.2020 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 24.02.2020; data la care 
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 08.04.2020, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

9.  Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  (PL-x 502/2005) –  
lege organică - Respins de Senat  - 24.10.2005 
Raport -  Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) – distribuit – 26.06.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen – 25.09.2012 (Plen  18.09.2012) 
Prioritate legislativă 
 

10.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români                                         
(PL-x 575/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 6.12.2017 
Raport – Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit – 14.12.2017  
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
Retrimis  la comisie -(Plen-19.12.2017) 
 

11.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere  a  crescătorilor de taurine 
din rasele Bălțata Românească,  Brună şi Sura de Stepă (PL-x 78/2018)– lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 28.02.2018 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
 

12.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi altor acte 
normative, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26 
martie 2018 (PL-x 163/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României                  
(PL-x 574/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 6.12.2017 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit - 31.05.2018 și 
Raport suplimentar (menține raportul inițial – Adoptare) – distribuit – 19.09.2018 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
Retrimis la comisie – termen –  10.12.2018  (Plen –19.11.2018) 
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14.  Proiectul Legii arhivelor (PL-x 31/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -26.02.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
  

15.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de 
servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor 
acte normative (PL-x 667/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -20.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

16.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor                    
(PL-x 375/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 16.10.2017 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru drepturile omului și Comisia 
juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2017 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
 
 

17.  Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general (PL-x 575/2018) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

18.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 579/2018) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

19.  Proiectul de Lege „Legea tineretului” (PL-x 716/2018) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -19.11.2018 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   -5.12.2018 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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20.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (PL-x 670/2011) – lege ordinară – 
Adoptat de Senat - 21.11.2011 
Comisia  pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului  – 20.12.2011 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

21.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului 
nr.69/2000 (PL-x 219/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -1.04.2019 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 25.04.2019 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

22.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene (PL-x 537/2017) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 10.10.2019 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

23.  Proiectul de Lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice                    
(PL-x 421/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -2.10.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

24.  Proiectul Legii turismului (PL-x 411/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

25.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative   şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice (PL-x 435/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată  
Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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26.  Proiectul Legii resurselor hidrominerale (PL-x 458/2019) – lege organică –Respins de 
Senat -7.10.2019 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

27.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2008 
pentru  modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor                    
(PL-x 100/2009) – lege ordinară – Adoptat de Senat – 11.02.2009 
Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 12.03.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

28.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă   a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România                  
(PL-x 445/2010) – lege organică – Adoptat  de Senat –2.09.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -
11.03.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (19.03.2013) 
 

29.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2016 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 506/2016) – lege organică – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 

30.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2016 
privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori (PL-x 511/2016) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -1.11.2016 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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31.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 718/2007) – lege organică – Adoptat de 
Senat – 22.10.2007 

Comisia pentru industrii, Comisia  juridică şi Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului  –  27.11.2007 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 

32.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.146/2008 
pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PL-x 118/2009) – lege organică – Adoptat de Senat – 
16.02.2009 
Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 17.03.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

33.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter 
politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al 
Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente (PL-x  634/2010) – lege organică– Adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 22.11.2010 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 

34.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2011 
pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din 
sectorul de transport maritim (PL-x 770/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat -
6.12.2011 
Comisia  pentru  transporturi  
Termenul de depunere a raportului  – 7.02.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

35.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 
privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 
593/2010) – lege ordinară  – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun  - Comisia juridică şi Comisia revoluţionari decembrie 1989 (Adoptare) – 
distribuit – 30.10.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie de la vot final - termen - 5.03.2013 –Plen  (19.02.2013) 
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36.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator  
(PL-x 37/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 12.02.2013 
Raport - Comisia  juridică (Adoptare) – distribuit 21.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 3.07.2013 ( Plen 26.06.2013) 
 

37.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor (PL-x 69/2014) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –18.02.2014 
Comisia pentru muncă şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –4.03.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

38.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (PL-x 186/2014) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia  pentru muncă (Adoptare) – distribuit – 19.06.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen -25.02.2015 (Plen - 18.02.2015) 
 

39.  Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor 
şi evaluatorilor tehnici auto din România (Pl-x 85/2015) – lege ordinară- Respinsă  de 
Senat – 24.02.2015 
Comisia pentru transporturi şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 11.03.2015 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

40.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care 
au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 239/2015) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –11.03.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.03.2015 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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41.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 82/2016) – lege organică – 
Adoptat  de Senat –14.03.2016 
Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 7.04.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

42.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2016 
pentru suspendarea art.96 alin.(1) lit.f) din Legea nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal              (PL-x 141/2016) – lege organică – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.04.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

43.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 
privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică 
dispuse în procesul penal (PL-x 250/2016) – lege organică – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 7.06.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 
 

44.  Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind   Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art.31 
alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 414/2016) – lege 
organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 20.10.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 

45.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2016 
privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii   (PL-x 
454/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -10.10.2016 
Comisia  pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 27.10.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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46.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012    (PL-x 480/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -17.10.2016 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 10.11.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

47.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PL-x 482/2016) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -17.10.2016 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 10.11.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

48.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
(PL-x 500/2016) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

49.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2016 
pentru modificarea regimului juridic al unui imobil (PL-x 501/2016) – lege organică – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

50.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale  (PL-x 509/2016) – lege 
ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 15.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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51.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2008 privind acordarea 
de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională  (PL-x 25/2017) – 
lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 16.02.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

52.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2016 
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară (PL-x 114/2017) – lege organică – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 2.03.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

53.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 
pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a 
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (PL-x 199/2017) – lege ordinară 
– Adoptat  de Senat - 8.05.2017 
Comisia pentru industrii  și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -30.05.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

54.  Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și 
din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al unor 
unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor 
județene ale acestora (PL-x 241/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 20.06.2017 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.06.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

55.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală (PL-x 288/2017) – lege organică- Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 10.10.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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56.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2017 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanță (PL-x 368/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
16.10.2017 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
 

57.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.51/2017 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 390/2017) – lege organică – 
Adoptat  de Senat - 23.10.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 16.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
 

58.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 29/2017/6.11.2017) – lege ordinară – 
Reexaminată de Senat -30.10.2017 
Comisia pentru sănătate și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

59.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PL-x 422/2017) – 
lege organică – Adoptat  de Senat - 30.10.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 23.11.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională  
 

60.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal   (PL-x 
542/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 4.12.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 
 

61.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale 
statului (PL-x 489/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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62.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii (PL-x 506/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

63.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.80/2013 
privind taxele judiciare de timbru (PL-x 394/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –
21.10.2013 
Raport  –Comisia juridică (Adoptare) -  distribuit -  29.11.2016 și Raport suplimentar 
(Adoptare) -  distribuit -  20.12.2017 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 23.02.2018 (Plen - 06.02.2018) 
 

64.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2014 
pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile 
şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2014) – lege organică –Adoptat  de 
Senat –2.09.2014 
Raport comun - Comisia  juridică şi Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – 
distribuit - 12.02.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 13.03.2018 (Plen - 21.02.2018) 
 

65.  Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a 
României - S.A. (PL-x 57/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 21.02.2018 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -15.03.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

66.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 98/2018)– lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 7.03.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

67.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2017 
privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului” şi pentru stabilirea unor măsuri care 
să asigure funcţionarea acestuia (PL-x 127/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
14.03.2018 
Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -05.04.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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68.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative  (PL-x 482/2017/2018)   – lege organică 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -26.03.2018 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată 
 

69.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat 
(PL-x 137/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 19.03.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -17.04.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

70.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 216/2018)– lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 11.04.2018 
Comisia pentru apărare  și Comisia pentru politică externă 
Termenul de depunere a raportului   -24.04.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

71.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x 232/2018)– lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 16.04.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -10.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

72.  Reexaminarea Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi 
Ferenc, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.118 din 19 martie 2018, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 27 aprilie 2018    (Pl-x 
464/2017/2018)   – lege organică  
Comisia pentru învățământ și Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   -16.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Prima Cameră sesizată 
 

73.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România (PL-x 301/2018) – 
lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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74.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății 
Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București  (PL-x 302/2018) – 
lege organică – Adoptat  de Senat - 7.05.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 
 

75.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2018 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PL-x 360/2018) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -4.06.2018 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -19.06.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 

76.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 
privind parteneriatul public-privat (PL-x 389/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
18.06.2018 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -26.06.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 

77.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2018 
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea 
Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu 
Hurmuzachi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General 
pentru Imigrări (PL-x 378/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -13.06.2018 
Comisia pentru politică externă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -26.06.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

78.  Reexaminarea Legii pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.62 din 13 februarie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 2 mai 2018 (PL-x 226/2017/2018)   – 
lege ordinară – Reexaminată de Senat -27.06.2018 
Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

79.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate   (PL-x 420/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -3.07.2018 
Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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80.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului              
(PL-x 515/2018) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

81.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2018 
pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul  „Sala Palatului” şi pentru modificarea unor 
acte normative (PL-x 536/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -10.10.2018 
Comisia pentru administrație publică  și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -1.11.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

82.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea și 
completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Pl-x 38/2016/2017) – lege organică  
Raport – Comisia pentru cultură (Adoptarea Legii în forma trimisă la promulgare) – 
distribuit - 25.06.2018 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată 
Retrimis la comisie – termen –  6.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 

83.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2018 
pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 559/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -16.10.2018 
Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia jurică 
Termenul de depunere a raportului   -8.11.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 
 

84.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2018 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor 
acte normative (PL-x 721/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -21.11.2018 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
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85.  Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 
nr.144/20017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.682 din 06.11.2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1050 din 11.12.2018   (Pl-x 597/2017/2018) – lege organică  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -5.02.2019 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată 
 

86.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 
privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării şi 
securității   (PL-x 505/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -3.10.2018 
Raport comun– Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
(Adoptare) – distribuit - 4.12.2018 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen-20.02.2019–( Plen 6.02.2019) 
 

87.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, (PL-x 57/2019) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 
115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.03.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

88.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 59/2019) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -18.02.2019 
Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.03.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

89.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind 
unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European din anul 2019 (PL-x 123/2019) – lege organică – 
Adoptat  de Senat -11.03.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.03.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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90.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2019 
privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 
12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea 
ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) (PL-x 180/2019) – lege ordinară – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

91.  Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 
2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile 
electronice pe piaţa internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a 
modalităţilor de accesare a serviciilor publice on-line (Pl-x 181/2019) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru tehnolgia informației  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

92.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2018 
pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 
30/2019) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – 
distribuit – 28.03.2019 și Raport  comun suplimentar (Adoptare) – distribuit - 2.04.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  10.04.2019  (Plen – 3.04.2019) 
 

93.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2019 
pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 
privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii (PL-x 222/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -8.04.2019 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 23.04.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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94.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2019 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea 
Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor 
măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții 
(PL-x 241/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.05.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

95.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 
privind protecția know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie 
secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 251/2019) – lege ordinară – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 13.06.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

96.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2019 
pentru modificarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 
272/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -5.06.2019 
Comisia pentrubuget și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 20.06.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

97.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 252/2019) – lege ordinară 
– Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 18.06.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 

98.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2019 
privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi 
pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European şi a referendumului naţional  din 26 mai 2019 (PL-x 280/2019) – 
lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 2.09.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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99.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2019 
privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi 
îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 301/2019) – lege 
ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 5.09.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

100.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2019 
privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea 
Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 
302/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget, Comisia pentru muncăși Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 5.09.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

101.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 
pentru modificarea Legii nr.556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 (PL-x 330/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură și Comisia revoluționari decembrie 1989 
Termenul de depunere a raportului   - 12.09.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

102.  Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi 
al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.214 din 9 aprilie 
2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435  din 3 iunie 2019               
(PL-x 561/2018/2019) – lege ordinară – Reexaminată de Senat - 3.07.2019 
Comisia pentru muncă, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.09.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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103.  Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.55/2016 
privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018   (PL-x 26/2017/2018) – lege organică – Reexaminată 
de Senat - 8.10.2018 
Raport comun– Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Adoptarea Legii în 
forma reexaminată de Senat) – distribuit -14.03.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională  
Retrimis la comisie – termen –  18.09.2019  (Plen – 4.09.2019) 
 

104.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2019 
privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare 
pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea 
produselor biocide (PL-x 346/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -4.09.2019 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

105.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2019 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PL-x 348/2019) – lege 
ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

106.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor (PL-x 372/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
16.09.2019 
Comisia pentru  buget și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 3.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

107.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice  (PL-x 373/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -16.09.2019 
Comisia pentru  mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 3.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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108.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2019 
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor 
funciare         (PL-x 392/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -18.09.2019 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 8.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

109.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii  (PL-x 393/2019) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat -18.09.2019 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 8.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

110.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare                 
(PL-x 394/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -18.09.2019 
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 8.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

111.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal                    
(PL-x 396/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -18.09.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 8.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

112.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile 
electronice (PL-x 422/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -2.10.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

113.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2016 privind   integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar unic european (PL-x 423/2019) – lege ordinară 
– Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 16.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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114.  Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a 
Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 
privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin 
mijloace de drept penal (PL-x 404/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

115.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje (PL-x 
408/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -25.09.2019 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 16.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

116.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 
1991 şi pentru modificarea şi completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 412/2019) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată  
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

117.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 
privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investiţiilor pentru 
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea sistemelor de 
alimentare centralizată cu energie termică ale localităților şi pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (PL-x 424/2019) 
– lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 22.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

118.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 
privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii 
fizice a reţelelor de comunicaţii electronice (PL-x 426/2019) – lege ordinară – Adoptat 
de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 22.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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119.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ (PL-x 428/2019) – lege organică – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget, Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncă și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

120.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 
pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de 
dezvoltare și investiții (PL-x 8/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -19.12.2018 
Raport – Comisia pentru politică economică (Adoptare) – distribuit - 20.02.2019 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  29.10.2019  (Plen –15.10.2019) 
 

121.  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.143 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.331 din 2 mai 2019 (PL-x 614/2018/2019) – lege organică – Reexaminată de 
Senat - 21.10.2019 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 11.11.2019 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

122.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței  
de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției 
pentru investigarea infracțiunilor din justiție    (PL-x 533/2018/2019) – lege organică   
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.10.2019 
Procedură de urgenţă 
Prima Cameră sesizată 
 

123.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 
pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ (PL-x 470/2019) – lege organică – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru  administrație publică, Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă  și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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124.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală (PL-x 472/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

125.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală              
(PL-x 491/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 12.11.2019 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

126.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a 
forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai 
bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi 
(UE) nr.1296/2013 (PL-x 492/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 12.11.2019 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

127.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de 
învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei (PL-x 386/2018/2019) – lege organică  
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 11.12.2019 
Procedură de urgenţă 
Prima Cameră sesizată 
 

128.  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.383 din 29 
mai 2019, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr.549  din 4 iulie 2019                  
(PL-x 132/2017/2019) – lege organică – Reexaminată de Senat - 26.11.2019 
Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 16.12.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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129.  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 
pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 
alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap (PL-x 10/2020) – lege organică – Adoptat  de Senat -3.02.2020 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 18.02.2020 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

130.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2019 
pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi 
consular al României (PL-x 429/2019) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare)- distribuit- 4.11.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  25.02.2020  (Plen – 11.02.2020) 
 

131.  Proiectul Legii  meşteşugurilor (PL-x 150/2007) – lege ordinară – Adoptat de Senat  
14.03.2007 

 Comisia pentru industrii 
 Termenul de depunere a raportului  – 12.04.2007, prelungit până la 10.06.2007 
(B.P.    24.03.2007) 
 Cameră decizională  

 
 

132.  Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii (PL-x 609/2007) – lege organică 
– Adoptat  de Senat – 18.09.2007 

 Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și 
actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale 
Termenul de depunere a raportului –  23.10.2007 
Cameră decizională 
 

133.  Propunerea legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public 
nr. 230/2006 (Pl-x 390/2008  ) - lege ordinară - Respinsă de Senat – 12.05.2008 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului –  16.09.2008 
Cameră decizională 
 
 

134.  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea altor legi ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.54/2009                             
(Pl-x 824/2006/16.03.2009) – lege organică – Reexaminată şi adoptată de Senat – 
9.03.2009  
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului – 31.03.2009 
Cameră decizională 
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135.  Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, 
zona „Parcul Tineretului” (PL-x 686/2009) – lege organică -  Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 4.02.2010 
Cameră decizională 
 

136.  Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România               
(Pl-x 654/2009) – lege organică – Respinsă  de Senat -  8.12.2009 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 4.02.2010 
Cameră decizională 
 
 

137.  Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice (PL-x 105/2010) – lege organică 
– Adoptat  de Senat - 23.03.2010  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 22.04.2010 
Cameră decizională 
 

138.  Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice (Pl-x 288/2010) – lege 
organică –  Respinsă de Senat –  26.04.2010 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 27.05.2010 
Cameră decizională 
 

139.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate 
în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (Pl-x 647/2010) – lege ordinară – Respinsă  
de Senat – 25.10.2010 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 24.11.2010 

Cameră decizională 
 

140.  Proiectul de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă 
drepturile omului şi demnitatea umană (PL-x 695/2010) – lege organică – Adoptat  de 
Senat –16.11.2010 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului – 21.12.2010 
Cameră decizională 
 

141.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.182   din 25 octombrie 
2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 698/2010) – lege 
organică – Respinsă  de Senat – 16.11.2010 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului – 21.12.2010 
Cameră decizională 
 

142.  Proiectul Legii timbrului cultural (PL-x 453/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 
20.06.2011 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 8.09.2011 
Cameră decizională 
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143.  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privnd 
transporturile rutiere (PL-x 656/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 14.11.2011 
Comisia pentru industrii şi Comisia  pentru  transporturi 
Termenul de depunere a raportului  – 8.12.2011 
Cameră decizională 
 

144.  Proiectul de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în România (PL-x 
739/2011) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 28.12.2011 
Cameră decizională 
 

145.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006 (PL-x 775/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat -6.12.2011 

Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 9.02.2012 
Cameră decizională 
 

146.  Propunerea legislativă  privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanţei nr.189 din 2000             
(Pl-x 230/2012) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 21.05.2012 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 20.06.2012 
Cameră decizională 
 

147.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe (PL-x 395/2012) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 18.10.2012 
Cameră decizională 
 

148.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea 
unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din 
sectorul energiei electrice şi al gazului natural (PL-x 74/2013) – lege ordinară –Adoptat  
de Senat – 26.02.2013 
Comisia  pentru buget şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –26.03.2013 
Cameră decizională 

149.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PL-x 180/2012) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) – distribuit – 27.09.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (5.03.2013) 
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150.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere (PL-x 621/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –
19.10.2010 
Raport - Comisia  pentru industrii şi Comisia  pentru  transporturi (Adoptare) – distribuit 
– 29.03.2012 şi Raport suplimentar (Adoptare) – distribuit – 30.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 12.04.2013 –Plen  (12.03.2013) 
 

151.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 (Pl-x 795/2010) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 24.11.2010 
Raport comun -  Comisia parlamentară a revoluţionarilor  din decembrie 1989 şi 
Comisia juridică  (Respingere) – distribuit 13.12.2012 
Cameră decizională 
Retrimisa la comisie - termen - 29.04.2013 –Plen  (15.04.2013) 
 
 

152.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut  de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004  (PL-x 
52/2010) – lege ordinară - Adoptat de Senat –  24.02.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia parlamentară a Revoluţionarilor  din 
Decembrie 1989 (Respingere) – distribuit 13.12.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 15.05.2013 –Plen  (15.04.2013) 
 

153.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial (PL-x 631/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 
9.11.2011 
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 22.04.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 4.06.2013 –Plen  (14.05.2013) 
 
 

154.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997                                       
(Pl-x 296/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 10.09.2013 
Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului    –8.10.2013 
Cameră decizională 
 
 

155.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004           
(Pl-x 330/2012) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 17.09.2012 
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 25.09.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 
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156.  Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical (PL-x 462/2013) – lege 
organică –Adoptat  de Senat –6.11.2013 
Comisia juridică şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 
 

157.  Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby (Pl-x 581/2010) – lege 
ordinară – Respinsă  de Senat – 11.10.2010 
Raport - Comisia juridică(Adoptare)- distribuit- 10.12.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- Termen-1.02.2014 (Plen- 10.12.2013) 
 

158.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003, privind 
interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (Pl-x 594/2013) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 10.12.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –17.02.2014 
Cameră decizională 
 

159.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Pl-x 330/2013) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat – 24.09.2013 
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare)- distribuit - 11.12.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen 25.02.2014 (Plen - 11.02.2014) 
 

160.  Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.3 din 15.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.71 din 29.01.2014 (Pl-x 680/2011/2014) - lege organică– 
Reexaminată  de Senat -18.03.2014 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului    –1.04.2014 
Cameră decizională 
  

161.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin (1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind 
transportul public local (Pl-x 195/2014) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 1.04.2014 
Comisia  pentru industrii şi Comisia  pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului    –8.05.2014 
Cameră decizională 
 

162.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.82¹ din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei  (Pl-x 433/2009/2010)- lege organică – Admisă de Senat cererea  
formulată de Preşedintele României  - 4.10.2010 
Raport - Comisia juridică (Admiterea cererii de reexaminare şi respingerea legii) – 
distribuit – 12.10.2012  şi Raport înlocuitor( Admiterea cererii de reexaminare şi 
respingerea legii) – distribuit – 29.11.2012 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie Termen- 1.07.2014(Plen 17.06.2014) 
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163.  Proiectul 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 (PL-x 391/2014) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –11.09.2014 
Cameră decizională 
 

164.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260 din  4 noiembrie 
2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor (Pl-x 383/2014) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 24.06.2014 
Comisia  pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului    –25.09.2014 
Cameră decizională 
 

165.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii (PL-x 425/2014) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –9.09.2014 
Comisia  pentru buget şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –2.10.2014 
Cameră decizională 
 

166.  Proiectul 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 naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice 
cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW  (PL-x 479/2014) – 
lege ordinară –Adoptat  de Senat –1.10.2014 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –28.10.2014 
Cameră decizională 
 

167.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 
487/2014) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –28.10.2014 
Cameră decizională 
 

168.  Proiectul de Lege de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (PL-x 513/2014) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului    –18.12.2014 
Cameră decizională 
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169.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 
2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. 
art.39 din Legea nr.51/1995 privind profesia de avocat (Pl-x 516/2014) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 24.11.2014 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului    –18.12.2014 
Cameră decizională 
 

170.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (Pl-x 527/2014) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 25.11.2014 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului    –18.12.2014 
Cameră decizională 
 

171.  Proiectul de Lege privind instituirea timbrului cultural (PL-x 583/2014) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  -  10.02.2015 
Cameră decizională 
 

172.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (Pl-x 53/2015) – lege ordinară- Respinsă  de 
Senat – 12.02.2015 
Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 5.03.2015 
Cameră decizională 
 

173.  Propunerea legislativă „Legea meşteşugarilor artizani” (Pl-x 110/2015) – lege ordinară- 
Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Comisia pentru industrii şi Comisia  pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 11.03.2015 
Cameră decizională 
 

174.  Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea 
datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi 
de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 142/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.03.2015 
Cameră decizională 
 

175.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de Procedură Penală (Pl-x 150/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 
25.02.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.03.2015 
Cameră decizională 
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176.  Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse privative de libertate  (Pl-x 
158/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.03.2015 
Cameră decizională 
 

177.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PL-x 272/2015) – 
lege ordinară –Adoptat  de Senat –18.03.2015 
Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2015 
Cameră decizională 
 

178.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea 
şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004               (PL-x 282/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –18.03.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2015 
Cameră decizională 
 

179.  Propunerea legislativă pentru interpretarea art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria 
funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui 
României (Pl-x 289/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 18.03.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2015 
Cameră decizională 
 

180.  Proiectul de Lege privind jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor al Preşedintelui 
României, al Primului-ministru, al miniştrilor şi al celorlalţi membri ai Guvernului                 
(PL-x 372/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 

181.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003           
(PL-x 380/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 7.05.2015 
Cameră decizională 
 

182.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea 
partidelor politice, republicată (Pl-x 389/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
28.04.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 14.05.2015 
Cameră decizională 
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183.  Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003            
(Pl-x 387/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat 28.04.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 14.05.2015 
Cameră decizională 
 

184.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, Legea 
partidelor politice, republicată (Pl-x 400/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat –
4.05.2015 
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 19.05.2015 
Cameră decizională 

185.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind noul 
Cod penal  (Pl-x 391/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat – 28.04.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.05.2015 
Cameră decizională 
 

186.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  (PL-x 409/2015) – lege 
organică –Adoptat  de Senat –11.05.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 3.06.2015 
Cameră decizională 
 

187.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală (PL-x 406/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 3.06.2015 
Cameră decizională 
 

188.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 
privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti   
(Pl-x 868/2007) – lege organică – Respinsă de Senat – 03.12.2007 

 Raport comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia juridică(Adoptare) – distribuit – 
20.05.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen - 10.06.2015 (Plen- 27.05.2015) 
 

189.  Proiectul de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale  
publice (PL-x 457/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –9.06.2015 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 25.06.2015 
Cameră decizională 
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190.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 501/2015) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -16.06.2015 
Comisia pentru drepturile omului şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.09.2015 
Cameră decizională 
 

191.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 
Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (PL-x 250/2014) – lege ordinară –
Adoptat  de Senat –28.04.2014 
Raport comun - Comisia  pentru industrii şi Comisia juridică (Adoptare)- distribuit - 
24.06.2015 
Cameră decizională 
Retrimis la  comisie - Termen - 16.09.2015 (Plen - 9.09.2015) 
 

192.  Propunerea legislativă  pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 574/2015) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -7.09.2015 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.09.2015 
Cameră decizională 
 

193.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii                
(PL-x 577/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 1.10.2015 
Cameră decizională 
 

194.  Proiectul de Lege privind Primul loc de muncă (PL-x 648/2015) – lege organică –
Adoptat  de Senat –6.10.2015 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2015 
Cameră decizională 
 

195.  Propunerea legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac 
parte din Fondul Arhivistic Naţional al României depuse spre păstrare permanentă la 
Arhivele Naţionale şi care conţin marcaje de informaţii clasificate (Pl-x 710/2015) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -14.10.2015 
Comisia  pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 11.11.2015 
Cameră decizională 
 

196.  Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind 
soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți (PL-x 781/2015) – 
lege ordinară- Adoptat  de Senat –2.11.2015 
Comisia  pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 12.11.2015 
Cameră decizională 
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197.  Propunerea legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea în vitro 
şi embriotransfer (Pl-x 850/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -18.11.2015 
Comisia  pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2015 
Cameră decizională 
 

198.  Propunerea legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe 
teritoriul României (Pl-x 242/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 11.03.2015 
Raport  comun - Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii (Respingere) - 
distribuit - 9.06.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen -2.02.2016 ( Plen - 3.12.2015) 
 

199.  Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003    (Pl-x 429/2007) – 
lege ordinară   – Respinsă de Senat - 30.05.2007 
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit  - 8.04.2008 şi Raport 
suplimentar (Respingere) - distribuit  
Cameră decizională 
- 9.06.2015 
Retrimis la comisie – Termen -11.02.2016 ( Plen - 3.12.2015) 
 

200.  Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 
privind Codul Penal (Pl-x 33/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -15.02.2016 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 10.03.2016 
Cameră decizională 
 

201.  Proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de 
grup (PL-x 649/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –7.10.2015 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) – 
distribuit – 10.02.2016  şi Raport comun suplimentar (Adoptare) – distribuit – 15.02.2016   
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen 3 săptămâni- 24.03.2016 ( Plen - 24.02.2016) 
 

202.  Propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă  (Pl-x 559/2015) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -29.06.2015 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 5.10.2015 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen -25.03.2016 ( Plen - 7.03.2016) 
 

203.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere   (PL-x 87/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –14.03.2016 
Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație 
publică 
Termenul de depunere a raportului   - 7.04.2016 
Cameră decizională 
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204.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor  (PL-x 96/2016) 
– lege ordinară – Adoptat  de Senat –15.03.2016 
Comisia pentru administrație, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.04.2016 
Cameră decizională 
 

205.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal                       
(Pl-x 85/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -14.03.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 14.04.2016 
Cameră decizională 
 
 

206.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 120/2016) – 
lege ordinară – Adoptat  de Senat –29.03.2016 
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.04.2016 
Cameră decizională 
 

207.  Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale (PL-x 146/2016) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat –4.04.2016 
Comisia pentru sănătate, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 5.05.2016 
Cameră decizională 
 

208.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind  Codul penal                        
(PL-x 215/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.05.2016 
Cameră decizională 
 

209.  Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război (Pl-x 233/2016) – lege 
organică - Respinsă  de Senat - 25.04.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 2.06.2016 
Cameră decizională 
 

210.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor (PL-x 252/2016) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului 
Termenul de depunere a raportului   - 14.06.2016 
Cameră decizională 
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211.  Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social” (Pl-x 547/2014) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 3.12.2014 
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) – distribui – 4.02.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- Termen- 22.09.2016 ( Plen 13.09.2016) 
 

212.  Proiectul de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din 
cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov                          
(PL-x 355/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 14.09.2016 
Comisia pentru sănătate și  Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 29.09.2016 
Cameră decizională 
 

213.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii 
de Urgenţă din România – INPSUR (Pl-x 351/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat 
- 13.09.2016 
Comisia pentru administrație publică, Comisia sănătate și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 4.10.2016 
Cameră decizională 
 

214.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali    (Pl-x 492/2015/2016) - 
lege organică 
Comisia pentru administrație publică și  Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.10.2016 
Prima Cameră sesizată 
 

215.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate 
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 358/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 13.09.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.10.2016 
Cameră decizională 
 

216.  Propunerea legislativă privind Codul Rutier (Pl-x 428/2016) – lege organică - Respinsă  
de Senat - 4.10.2016 
Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 20.10.2016 
Cameră decizională 
 
 

217.  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenţei 
României, ca zi de sărbătoare naţională (PL-x 394/2016) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 18.10.2016 
Cameră decizională 
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218.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea 
ecologică şi economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la 
schimbările climatice (PL-x 405/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.09.2016 
Comisia  pentru mediu și Comisia  pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 18.10.2016 
Cameră decizională 
 

219.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PL-x 464/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -11.10.2016 
Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 1.11.2016 
Cameră decizională 
 

220.  Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 
divertisment (Pl-x 702/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -13.10.2015 
Raport - Comisia  pentru cultură (Respingere) – distribuit – 9.02.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- Termen 2.11.2016 ( Plen -24.10.2016) 

221.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor                              
(PL-x 513/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 

222.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal                          
(PL-x 517/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 

223.  Proiectul de Lege referitor la procedura privind emiterea somaţiei de plată pentru 
creanţele necontestate (PL-x 515/2016) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 
 

224.  Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 498/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 24.10.2016 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.11.2016 
Cameră decizională 
 

225.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.57 alin.(1) din Legea minelor nr.85/2003                             
(PL-x 525/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -1.11.2016 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 22.11.2016 
Cameră decizională 
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226.  Proiectul de Lege pentru completarea art.110 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat (PL-x 39/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

227.  Proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă 
din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală (PL-x 44/2017) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

228.  Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială 
a persoanelor vârstnice (PL-x 62/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

229.  Proiectul de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independenţei Naţionale a 
României (PL-x 66/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

230.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.53³ alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.68/2003 privind serviciile sociale (PL-x 72/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

231.  Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii                           
(PL-x 90/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

232.  Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţă Rutieră - ARSR              
(PL-x 91/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
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233.  Proiectul de Lege privind economia de acces (PL-x 96/2017) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru  tehnologia informației 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

234.  Propunerea legislativă privind privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării 
Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională (Pl-x 104/2017) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 7.11.2016 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 23.02.2017 
Cameră decizională 
 

235.  Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului 
totalitar comunist (PL-x 244/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 4.05.2011 

Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 11.10.2016 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 27.03.2017 –Plen  (7.03.2017) 
 

236.  Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (Pl-x 521/2014) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 25.11.2014 
Raport - Comisia pentru administraţie publică (Respingere) - distribuit - 19.01.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 3.04.2017 –Plen  (14.03.2017) 
 

237.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 576 din 13 august 
2010     (Pl-x 410/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 26.09.2016 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 18.04.2017 –Plen  (28.03.2017) 
 

238.  Solicitarea nr.2278/C/2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, referitoare la  formularea cererii de  efectuare a urmăririi penale 
împotriva domnului deputat Eugen Bejinariu, fost ministru pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârşirea  infracţiunii de abuz  în serviciu, 
în dosarul nr.237/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  
Raportul Comisiei juridice şi Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor (PHCD  
121/2016).   
Retrimisă la comisie - Termen - 25.04.2017 –Plen  (4.04.2017) 
 

239.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 
38/2010) – lege ordinară –  Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României 
Raport  - Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 15.06.2016 și 
Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) – distribuit – 23.03.2017  
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 3.05.2017 –Plen  (11.04.2017) 
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240.  Proiectul de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-
martir (PL-x 185/2015) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – distribuit – 14.05.2015, 
Raport suplimentar (Respingere) – distribuit -23.02.2017 și ultimul Raport suplimentar 
(menține Raportul suplimentar- Respingere) – distribuit – 30.03.2017 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 3.05.2017 –Plen  (11.04.2017) 
 

241.  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal                          
(Pl-x 190/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 3.05.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.05.2017 
Cameră decizională 
 

242.  Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală (Pl-x 206/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 
15.05.2017 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   - 13.06.2017 
Cameră decizională 

243.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 alin.(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 207/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 15.05.2017 
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 13.06.2017 
Cameră decizională 
 

244.  Proiectul de Hotărâre privind  modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor (BPI 258 /15.06.2017; PH CD 56/2017) 
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   - 5.09.2017 
 

245.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general               
(PL-x 260/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 26.06.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 20.09.2017 
Cameră decizională 
 

246.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere                  
(PL-x 230/2008/2009)  - lege organică- Reexaminată şi adoptată  de Senat  - 7.09.2009 
Raport - Comisia pentru mediu – (Admiterea cererii de reexaminare şi respingerea Legii 
pentru modificarea OUG nr.202/2002) – distribuit – 10.02.2016 și Raport suplimentar 
(Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu amendamente) -  distribuit – 
22.06.2016 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen –25.09.2017 –Plen  (5.09.2017) 
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247.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea 
unor acte normative   (PL-x 379/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 17.10.2017 
Comisia juridică și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 9.11.2017 
Cameră decizională 
 

248.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 pentru 
modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore   (PL-x 380/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 17.10.2017 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 9.11.2017 
Cameră decizională  
 

249.  Propunerea legislativă „Legea arhivelor naţionale” (Pl-x 516/2011) – lege organică -  
Respinsă de Senat  - 05.09.2011  
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) – distribuit – 12.10.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen –13.11.2017 –Plen  (24.10.2017) 
 

250.  Propunerea legislativă „Legea Arhivelor Publice” (Pl 643/2003) – lege organică  
Raport comun pentru cele două iniţiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptare Pl 
382/2003 şi Respingere  Pl 643/2003) – distribuit – 31.08.2004, Raport suplimentar 
(menţine raportul iniţial) – distribuit - 15.09.2004 , Raport înlocuitor  pentru Pl 643/2003 
(Respingere) – distribuit – 28.03.2013 și Raport suplimentar (Respingere) – distribuit – 
12.10.2017 
Retrimisă la comisie - Termen –13.11.2017 –Plen  (24.10.2017) 

251.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale (Pl-x 413/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
24.10.2017 
Comisia pentru buget și Comisia pentru administrașie publică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Cameră decizională 
 

252.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general (Pl-x 416/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 24.10.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2017 
Cameră decizională 
 

253.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 (Pl-x 430/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 30.10.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională 
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254.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare   terenuri   proprietate   publică  şi  privată  a  statului  
cu  destinaţie  agricolă  şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x 437/2017) – lege 
organică – Adoptat  de Senat - 30.10.2017 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională  
 

255.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (PL-x 438/2017) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat - 30.10.2017 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională  
 

256.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 (Pl-x 439/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 30.10.2017 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 28.11.2017 
Cameră decizională 
 

257.  Proiectul de Lege privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. 
(PL-x 457/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 7.11.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.12.2017 
Cameră decizională 
 

258.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 
art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România (PL-x 468/2017) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 12.12.2017 
Cameră decizională 
 

259.  Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității 
maghiare din România (Pl-x 478/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 13.11.2017 
Comisia pentru drepturile omului 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Cameră decizională 
 

260.  Propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase 
provenind din România (Pl-x 479/2017) – lege organică - Respinsă  de Senat - 
13.11.2017 
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 14.12.2017 
Cameră decizională 
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261.  Propunerea legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 496/2017) – lege organică - 
Respinsă  de Senat - 20.11.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională 
 

262.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 510/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
27.11.2017 
Comisia pentru sănătate și Comisia  pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională  
 

263.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PL-x 513/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.11.2017 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2017 
Cameră decizională  
 

264.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020                          
(PL-x 357/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 11.10.2017 
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit - 2.11.2017 
Cameră decizională  
Retrimis  la comisie - Termen - 19.12.2017 (Plen-27.11.2017) 
 

265.  Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003                       
(PL-x 546/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 

266.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (PL-x 550/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru  buget 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

267.  Proiectul de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) lit.f) din Legea nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală (PL-x 552/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
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268.  Proiectul de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor nr.31/1990                         
(PL-x 554/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru  politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 

269.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 559/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

270.  Proiectul de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele 
electrice (PL-x 560/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru 
industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

271.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 561/2017) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisiajuridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

272.  Proiectul de Lege privind completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 564/2017) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 
 

273.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi 
centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie (Pl-x 520/2017) – lege 
organică - Respinsă  de Senat - 27.11.2017 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
 

274.  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 534/2017) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat - 27.11.2017 
Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 21.12.2017 
Cameră decizională 
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275.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia                      
(PL-x 588/2017) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 13.12.2017 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 06.02.2018 
Cameră decizională  
 

276.  Propunerea legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii             
(Pl-x 591/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 13.12.2017 
Comisia pentrusănătate  și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 13.02.2018 
Cameră decizională 
 

277.  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
(BPI 4/17.01.2018; PH CD 1/2018)  
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   - 22.02.2018 
 

278.  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal (Pl-x 8/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 21.12.2017 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 22.02.2018 
Cameră decizională 
 

279.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele româneşti  (PL-x 178/2017/13.11.2017) – lege ordinară – 
Reexaminată de Senat -7.11.2017 
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Adoptarea Legii în  
forma adoptată de Senat)-  distribuit - 12.12.2017 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 23.02.2018 (Plen - 06.02.2018) 

280.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice                      
(PL-x 16/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 05.02.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.03.2018 
Cameră decizională 

281.  Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept „Ziua independenţei naţionale” 
(PL-x 20/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 6.03.2018 
Cameră decizională 
 

282.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 
(PL-x 394/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Raport  comun - Comisia juridică şi Comisia pentru cultură  (Respingere) – distribuit – 
1.11.2017 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie - Termen - 05.03.2018 (Plen - 13.02.2018) 
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283.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor      
(Pl-x 60/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.02.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.03.2018 
Cameră decizională 
 

284.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor       
(Pl-x 61/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.02.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.03.2018 
Cameră decizională 
 

285.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic 
şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil  
(PL-x 81/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 26.02.2018 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Cameră decizională  
 

286.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 
privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” (PL-x 82/2018)– lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 26.02.2018 
Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -22.03.2018 
Cameră decizională  
 

287.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice               
(PL-x 113/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 7.03.2018 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   -27.03.2018 
Cameră decizională 

288.  Propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public 
de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor  (Pl-x 150/2018) – 
lege organică - Respinsă  de Senat - 19.03.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
 

289.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 152/2018) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat - 20.03.2018 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
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290.  Propunerea legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, 
parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru 
finanţarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”               
(Pl-x 153/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 20.03.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -19.04.2018 
Cameră decizională 
 

291.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273  din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale (Pl-x 173/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
28.03.2018 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -26.04.2018 
Cameră decizională 
 

292.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei 
române, republicată (Pl-x 193/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -3.04.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -2.05.2018 
Cameră decizională 
 

293.  Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public 
al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu (Pl-x 195/2018) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -3.04.2018 
Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -2.05.2018 
Cameră decizională 
 

294.  Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea 
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine 
umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice (PL-x 176/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 28.03.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -2.05.2018 
Cameră decizională 

295.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale (PL-x 202/2018)– lege organică – 
Adoptat  de Senat - 11.04.2018 
Comisia pentru apărare și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -3.05.2018 
Cameră decizională 
 

296.  Proiectul de Lege pentru reglementarea  unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL-x 217/2018)– lege organică – Adoptat  de Senat - 
11.04.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   -10.05.2018 
Cameră decizională 
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297.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (Pl-x 239/2018) – 
lege organică - Respinsă  de Senat -16.04.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -15.05.2018 
Cameră decizională 
 

298.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 
privind Societăţile Comerciale (Pl-x 220/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
11.04.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -16.05.2018 
Cameră decizională 
 

299.  Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
16.04.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -17.05.2018 
Cameră decizională 
 

300.  Proiectul de Lege privind alăptarea în spaţiile publice (PL-x 257/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 23.04.2018 
Comisia pentru egalitate de șanse și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -22.05.2018 
Cameră decizională 

301.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor (Pl-x 261/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -23.04.2018 
Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului   -22.05.2018 
Cameră decizională 
 

302.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor 
pacientului nr.46/2003 (Pl-x 277/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.04.2018 
Comisia pentru sănătate  
Termenul de depunere a raportului   -24.05.2018 
Cameră decizională 
 

303.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006  privind reforma 
în domeniul sănătăţii (Pl-x 278/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.04.2018 
Comisia pentru sănătate  
Termenul de depunere a raportului   -24.05.2018 
Cameră decizională 
 

304.  Proiectul de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
(PL-x 296/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
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305.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (Pl-x 298/2018) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat -2.05.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
 

306.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal                     
(PL-x 286/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
 

307.  Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
şi a unităţilor subordonate (PL-x 293/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
3.05.2018 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -29.05.2018 
Cameră decizională 
 

308.  Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Direcţia Apelor Argeş - Vedea 
Piteşti în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Giurgiu (PL-x 304/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat - 7.05.2018 
Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -05.06.2018 
Cameră decizională 
 

309.  Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, 
prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea (PL-x 305/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat - 7.05.2018 
Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -05.06.2018 
Cameră decizională 
 

310.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990           
(Pl-x 310/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -7.05.2018 
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -05.06.2018 
Cameră decizională 
 
 

311.  Proiectul de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea 
ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului 
nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 
(PL-x 318/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -14.05.2018 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -07.06.2018 
Cameră decizională 
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312.  Proiectul de Lege privind stabilirea destinaţiei unor imobile (PL-x 350/2018) – lege 
organică – Adoptat  de Senat -29.05.2018 
Comisia pentru învățământ, Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -14.06.2018 
Cameră decizională 
 

313.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor (PL-x 351/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -
29.05.2018 
Comisia pentru transporturi și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -14.06.2018 
Cameră decizională 
 

314.  Propunerea legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii (Pl-x 330/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -16.05.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -14.06.2018 
Cameră decizională 
 

315.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl-x 357/2018) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat -29.05.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse 
Termenul de depunere a raportului   -21.06.2018 
Cameră decizională 
 

316.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii Uniri                          
(Pl-x 358/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.05.2018 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -21.06.2018 
Cameră decizională 
 

317.  Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române                            
(PL-x 392/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -18.06.2018 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   -5.09.2018 
Cameră decizională 
 

318.  Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților                             
(BPI 487/14.06.2018; PHCD 42/2018) 
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   -6.09.2018 
 
 

319.  Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.529 din   17 iulie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.677 din 3 august 2018                                             
(Pl-x 228/2018/3.09.2018)   – lege organică  
Comisia juridică și  Comisia pentru administrație  publică  
Termenul de depunere a raportului   -12.09.2018 
Prima Cameră sesizată 
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320.  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.384 din 31 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.702 din 13 august 2018  (Pl-x 272/2017/2018)   – lege organică  
Comisia juridică și  Comisia pentru administrație publică  
Termenul de depunere a raportului   -12.09.2018 
Prima Cameră sesizată 
 

321.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea 
şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc           
(PL-x 436/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -5.07.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Cameră decizională 
 

322.  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România (PL-x 
437/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -5.07.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -20.09.2018 
Cameră decizională 

323.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 (Pl-x 403/2018) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat -20.06.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.09.2018 
Cameră decizională 
 

324.  Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (Pl-x 115/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 5.03.2018 
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi 
(Respingere) – distribuit – 18.06.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen – 17.09.2018 ( Plen – 26.06.2018) 
 
 

325.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 441/2018) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -27.06.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -25.09.2018 
Cameră decizională 
 

326.  Proiectul de Lege privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a 
infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale a persoanelor (PL-x 461/2018) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -2.10.2018 
Cameră decizională 
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327.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică 
situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes naţional (PL-x 190/2014) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –7.04.2014 
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 3.05.2018  
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  2.10.2018  (Plen – 12.09.2018) 
 
 

328.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) 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 
464/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Cameră decizională 

329.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 478/2018) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -10.10.2018 
Cameră decizională 
 

330.  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (Pl-x 
220/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) -  
distribuit-  19.04.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  16.10.2018  (Plen – 26.09.2018) 

331.  Propunerea legislativă privind programul „Masă la Şcoală” pentru elevii din învăţământul 
obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial  (Pl-x 645/2013) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 10.12.2013 
Raport  comun – Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie publică 
(Respingere) – distribuit - 30.05.2017 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  16.10.2018  (Plen – 26.09.2018) 
 

332.  Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   -18.10.2018 
 (PH CD 65/2018) 
 

333.  Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(3) şi (4) ale art.25 din Legea nr.312/2004 
privind Statutul Băncii Naţionale a României (PL-x 508/2018) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
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334.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal     
(PL-x 511/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -3.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
 

335.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă                                                
(Pl-x 514/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -3.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -31.10.2018 
Cameră decizională 
 

336.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal (Pl-x 525/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -8.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -6.11.2018 
Cameră decizională 
 

337.  Proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă (PL-x 94/2017) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru muncă  (Respingere) – distribuit – 15.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  6.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 
 

338.  Proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă (PL-x 94/2017) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru muncă  (Respingere) – distribuit – 15.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  6.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 
 

339.  Proiectul de Lege pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 618/2018) – lege organică – 
Adoptat  de Senat -22.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -8.11.2018 
Cameră decizională 
 

340.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 594/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -16.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
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341.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi 
a contabililor autorizaţi (PL-x 596/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

342.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea 
profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România (PL-x 598/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 
-17.10.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

343.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 
(republicată), cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 603/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -17.10.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

 

344.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor art.38 alin.3 din 
LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice (Pl-x 608/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

345.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 610/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
 

346.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 611/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -17.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -12.11.2018 
Cameră decizională 
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347.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului  3 alineatul (3¹) din 
Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996  (Pl-x 402/2018) – lege organică - Respinsă  
de Senat -20.06.2018 
Raport  comun – Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit – 
4.10.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  15.11.2018  (Plen – 17.10.2018) 
 

348.  Proiectul de Lege pentru completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 428/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -5.07.2018 
Raport  – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit –10.10.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  16.11.2018  (Plen –29.10.2018) 
 

349.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general (Pl-x 669/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

350.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (PL-x 657/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -
29.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

351.  Proiectul de Lege privind regimul juridic al gestionarilor (PL-x 658/2018) – lege 
organică – Adoptat  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

352.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată (Pl-x 632/2018) – lege organică 
- Respinsă  de Senat -22.10.2018 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -22.11.2018 
Cameră decizională 
 

353.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 664/2018) 
– lege organică - Respinsă  de Senat -29.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -27.11.2018 
Cameră decizională 
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354.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru 
nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
(Pl-x 650/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -27.11.2018 
Cameră decizională 
 

355.  Propunerea legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu „Erou al Naţiunii Române”            
(Pl-x 677/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.10.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

356.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR   
(Pl-x 679/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 

357.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general (Pl-x 681/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru buget  
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

358.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 682/2018) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -31.10.2018 
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia 
pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -28.11.2018 
Cameră decizională 
 

359.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea 
centrelor comunitare românești în străinătate   (PL-x 264/2017) – lege ordinară – Adoptat  
de Senat - 26.06.2017 
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru comunitățile de români 
din afara granițelor țării (Adoptare) – distribuit - 15.11.2017 și Raport suplimentar 
(Adoptare) – distribuit -19.04.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  3.12.2018  (Plen –12.11.2018) 
 

360.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor şi pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal (PL-x 696/2018) – lege organică – Adoptat  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 
 



 59 

361.  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la 
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie (Pl-x 698/2018) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

362.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea 
centrelor de informare şi consiliere pentru tineri (PL-x 687/2018) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   -6.12.2018 
Cameră decizională 
 

363.  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului   
(PL-x 232/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 26.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și  Comisia pentru cultură  
(Respingere) – distribuit – 25.04.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  10.12.2018  (Plen –19.11.2018) 
 

364.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 
divertisment (PL-x 737/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Cameră decizională 
 

365.  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România (Pl-x 714/2018) 
– lege organică - Respinsă  de Senat -19.11.2018 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -13.12.2018 
Cameră decizională 
 

366.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de Procedură Civilă (Pl-x 702/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Cameră decizională 
 
 

367.  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
antiromânismului (Pl-x 706/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -12.11.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -12.12.2018 
Cameră decizională 
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368.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 426/2016) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat - 5.10.2016 
Raport  – Comisia pentru cultură (Adoptare) – distribuit - 25.09.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  12.12.2018  (Plen –21.11.2018) 
 

369.  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
antiromânismului (Pl-x 742/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -10.12.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
 

370.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PL-x 727/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -21.11.2018 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -18.12.2018 
Cameră decizională 
 

371.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul 
muncii (Pl-x 718/2018) – lege organică - Respinsă  de Senat -19.11.2018 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -19.12.2018 
Cameră decizională 

372.  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua Victoriei Revoluţiei de la 
1848 şi a Democraţiei Româneşti”  (PL-x 397/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 
-20.06.2018 
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit – 26.09.2018 și Raport suplimentar 
(Adoptare) – distribuit - 15.11.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  7.02.2019  (Plen –12.12.2018) 

373.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 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 208/2017) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 15.05.2017 
Raport – Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit - 6.09.2017 și Raport 
înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 5.12.2018 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen-13.02.2018–( Plen 6.02.2019) 
 

374.  Propunerea legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia 
Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Pardina, judeţul 
Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia (Pl-x 18/2019) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -4.02.2019 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu, Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -21.02.2019 
Cameră decizională 
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375.  Proiectul de Lege privind înființarea Institutului pentru promovarea valorilor naționale 
„Regele MIHAI Iˮ (Pl-x 315/2018) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -19.12.2018 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -21.02.2019 
Cameră decizională 
 

376.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului (Pl-x 13/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -
19.12.2018 
 Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -21.02.2019 
Cameră decizională 
 

377.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind 
activitatea de metrologie (PL-x 32/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -28.02.2019 
Cameră decizională 
 

378.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
(PL-x 38/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -5.03.2019 
Cameră decizională 

379.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 39/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   -5.03.2019 
Cameră decizională 
 

380.  Proiectul de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal (PL-x 41/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   -5.03.2019 
Cameră decizională 
 

381.  Proiectul de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, 
pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 
din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art.85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat   (PL-x 42/2019) – 
lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -5.03.2019 
Cameră decizională 
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382.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale (PL-x 
208/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 
31.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen-4.03.2019–( Plen 18.02.2019) 
 

383.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice                  
(PL-x 295/2018) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit - 
7.11.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen-4.03.2019–( Plen 18.02.2019) 
 

384.  Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.565 din 19 septembrie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.958 din 13 noiembrie 2018 (PL-x 219/2018/2019) – lege 
organică- Reexaminată de Senat -18.02.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -7.03.2019 
Cameră decizională 

385.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind 
publicitatea (PL-x 60/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -18.02.2019 
Comisia pentru cultură și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   -12.03.2019 
Cameră decizională 

386.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar (PL-x 66/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -12.03.2019 
Cameră decizională 
 

387.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 
73/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -18.02.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -12.03.2019 
Cameră decizională 
 

388.  Proiectul de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PL-x 96/2019) – 
lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -21.03.2019 
Cameră decizională 



 63 

389.  Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 99/2019) – lege organică - Respinsă  
de Senat -4.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   -21.03.2019 
Cameră decizională 
 

390.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 100/2019) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -4.03.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   -21.03.2019 
Cameră decizională 
 

391.  Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor 
şi evaluatorilor tehnici auto din România (Pl-x 85/2015) – lege ordinară- Respinsă  de 
Senat – 24.02.2015 
Comisia pentru administrație publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 21.03.2019 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

392.  Proiectul Legii manualului şcolar (PL-x 112/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
6.03.2019 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 26.03.2019 
Cameră decizională 
 

393.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile (Pl-x 116/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
6.03.2019 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.03.2019 
Cameră decizională 
 

394.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal 
nr.210/1999 (Pl-x 107/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -4.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 27.03.2019 
Cameră decizională 
 

395.  Proiectul de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 90/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -25.02.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru apărare și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 27.03.2019 
Cameră decizională 
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396.  Proiectul de Lege privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării 
intereselor (PL-x 129/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 3.04.2019 
Cameră decizională 
 

397.  Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Estului                    
(PL-x 130/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 3.04.2019 
Cameră decizională 
 

398.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 131/2019) – lege organică – 
Adoptat  de Senat -11.03.2019 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 3.04.2019 
Cameră decizională 
 

399.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei 
pentru apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale (PL-x 183/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru apărare,Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

400.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului (PL-x 186/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură, Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

401.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 158/2019) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -20.03.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 

402.  Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanţa 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 159/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 
-20.03.2019 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
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403.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991             
(PL-x 149/2019) – lege organică – Adoptat  de Senat -18.03.2019 
Comisia pentru agricultură  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

404.  Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 152/2019) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -18.03.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

405.  Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 153/2019) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -18.03.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

406.  Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România                  
(Pl-x 155/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -18.03.2019 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

407.  Propunerea legislativă pentru utilizarea vehiculelor școlare destinate transportului public 
local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea 
art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 156/2019) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -18.03.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

408.  Propunerea legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale (Pl-x 133/2019) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -11.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

409.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 61 şi 62 din Legea 
nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 134/2019) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -11.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

410.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (Pl-x 135/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -11.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
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411.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece (Pl-x 136/2019) – lege 
organică - Respinsă  de Senat -11.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

412.  Propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale 
provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (Pl-x 137/2019) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -11.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 9.04.2019 
Cameră decizională 
 

413.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (Pl-x 190/2019) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat -25.03.2019 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 11.04.2019 
Cameră decizională 
 
 

414.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (PL-x 75/2017) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii 
(Respingere) – distribuit – 17.04.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  10.04.2019  (Plen – 27.03.2019) 

415.  Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative                       
(PL-x 122/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –25.02.2015 
Raport- Comisia juridică (Adoptare) – distribuit -14.03.2019 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  10.04.2019  (Plen – 27.03.2019) 
 

416.  Reexaminarea Legii pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.584 din 25 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr.1070  din 18 decembrie 2018 (PL-x 340/2018/2019) – lege 
organică – Reexaminată de Senat -18.03.2019 
Raport - Comisia juridică (Respingerea Legii)- distribuit- 3.04.2019 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  15.04.2019  (Plen – 8.04.2019) 
 

417.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (PL-x 191/2019) – 
lege organică – Adoptat  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru muncă și Comisia transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
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418.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995 
(PL-x 194/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
 

419.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (PL-x 198/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
 

420.  Propunerea legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii (Pl-x 202/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
 

421.  Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti – 
Braşov (PL-x 165/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -20.03.2019 
 Comisia pentru transporturi  
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
 

422.  Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău 
(PL-x 166/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -20.03.2019 
Comisia pentru transporturi  
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
 

423.  Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii „Autostrada Nordului”                    
(PL-x 167/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -20.03.2019 
Comisia pentru transporturi  
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
 

424.  Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 
apărării si securităţii (PL-x 168/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -20.03.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
 

425.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 169/2019) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -20.03.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.04.2019 
Cameră decizională 
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426.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației 
Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică 
a accidentelor și incidentelor din aviația civilă  (PL-x 591/2018) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -17.10.2018 
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) – distribuit – 21.03.2019 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  17.04.2019  (Plen – 10.04.2019) 
 

427.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (Pl-x 171/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -20.03.2019 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
 

428.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 175/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
20.03.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
 

429.  Propunerea legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru  nou-născuţi                       
(Pl-x 201/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
 

430.  Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 204/2019) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
 

431.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată (Pl-x 
206/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru industrii,  Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
 

432.  Propunerea legislativă privind completarea şi 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 207/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
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433.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice                  
(Pl-x 208/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -25.03.2019 
Comisia pentru industrii și  Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
 

434.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (Pl-x 177/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -20.03.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 18.04.2019 
Cameră decizională 
 

435.  Proiectul de Lege privind statutul poliţistului local (PL-x 226/2019) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 25.04.2019 
Cameră decizională 
 

436.  Proiectul de Lege pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (PL-x 227/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 25.04.2019 
Cameră decizională 
 

437.  Propunerea legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991                       
(Pl-x 221/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -1.04.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 25.04.2019 
Cameră decizională 
 

438.  Propunere legislativă privind iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei României 
(Pl-x 237/2019) – lege constituțională 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 20.05.2019 
Data prezentării în Biroul permanent -7.05.2019 
 

439.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul (PL-x 
245/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 28.05.2019 
Cameră decizională 
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440.  Proiectul de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat (PL-x 253/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 18.06.2019 
Cameră decizională 
 

441.  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (Pl-x 255/2019) 
– lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.05.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului   - 18.06.2019 
Cameră decizională 

442.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (Pl-x 601/2014) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat –15.12.2014 
Raport comun – Comisia juridică, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru 
transporturi (Adoptare) – distribuit - 18.09.2018 și Raport comun suplimetar (Adoptare) 
– distribuit - 24.04.2019 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  18.06.2019  (Plen – 3.06.2019) 

443.  Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul sistemului 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la misiuni şi acţiuni 
militare sau la alte operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PL-x 264/2019) – lege 
organică – Adoptat  de Senat -3.06.2019 
Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 20.06.2019 
Cameră decizională 

444.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile             
(PL-x 266/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 20.06.2019 
Cameră decizională 
 

445.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile             
(PL-x 267/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 20.06.2019 
Cameră decizională 
 

446.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor (PL-x 257/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
29.05.2019 
Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 20.06.2019 
Cameră decizională 
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447.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 258/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
29.05.2019 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   -20.06.2019 
Cameră decizională 

448.  Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii „Spitale pentru 
România” (Pl-x 260/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.05.2019 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   -20.06.2019 
Cameră decizională 
 

449.  Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiţii „Autostrada Unirii 
Principatelor Române” şi „Autostrada Basarabia” (PL-x 268/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 20.06.2019 
Cameră decizională 
 

450.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Republicată                    
(Pl-x 285/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -11.06.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 4.09.2019 
Cameră decizională 
 

451.  Proiectul de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile (PL-x 308/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 10.09.2019 
Cameră decizională 
 

452.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a 
Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor 
legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear (PL-x 
309/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 10.09.2019 
Cameră decizională 
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453.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor 
suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale 
de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale (PL-x 
310/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură, Comisia juridică, Comisia pentru administrație publică și 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 10.09.2019 
Cameră decizională 
 

454.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii  
(PL-x 311/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii  
Termenul de depunere a raportului   - 10.09.2019 
Cameră decizională 
 
 

455.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 312/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 10.09.2019 
Cameră decizională 
 

456.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019                            
(PL-x 313/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 10.09.2019 
Cameră decizională 
 

457.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 314/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 10.09.2019 
Cameră decizională 
 

458.  Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare  (Pl-x 237/2018) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat -16.04.2018 
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 24.05.2018 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie –– termen 10.09.2019– Plen 26.06.2019 
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459.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
(PL-x 317/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 12.09.2019 
Cameră decizională 
 

460.  Proiectul de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul salarial                      
(PL-x 320/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 12.09.2019 
Cameră decizională 
 

461.  Proiectul de Lege  privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”-
Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale 
comuna Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului local Bratovoeşti (PL-x 
322/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 12.09.2019 
Cameră decizională 

462.  Proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare (PL-x 323/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 12.09.2019 
Cameră decizională 
 

463.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (PL-x 325/2019) 
– lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 12.09.2019 
Cameră decizională 

464.  Proiectul de Hotărâre privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
(PH CD 35/2019) 
Raport - Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   - 16.09.2019 
 

465.  Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea 
instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a 
vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare               
(PL-x 340/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -3.07.2019 
Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 17.09.2019 
Cameră decizională 
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466.  Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice (PL-x 342/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -3.07.2019 
Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.09.2019 
Cameră decizională 

467.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea 
minelor (Pl-x 344/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -3.07.2019 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 17.09.2019 
Cameră decizională 
 

468.  Proiectul de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul consultanţei 
agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale, în scopul asigurării 
serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri (PL-x 150/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -18.03.2019 
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit - 5.06.2019 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  18.09.2019  (Plen – 4.09.2019) 
 

469.  Reexaminarea  Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.64 din 23 ianuarie 2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134  din 20 februarie 2019 (Pl-x 
30/2018/2019) – lege organică 
Raport comun– Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Comisia juridică 
(Adoptarea Legii cu amendamente) – distribuit - 10.04.2019  
Prima Cameră sesizată 
Retrimis la comisie – termen –  18.09.2019  (ședința de vot final– 11.09.2019) 
 

470.  Propunerea legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor (Pl-x 350/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
4.09.2019 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 
 

471.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/199 (Pl-x 
351/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -4.09.2019 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 
 

472.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare (Pl-x 352/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
4.09.2019 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 
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473.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 353/2019) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -4.09.2019 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 
 

474.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 358/2019) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -4.09.2019 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 

475.  Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea 
produselor şi garanţiile asociate acestora (Pl-x 359/2019) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat -4.09.2019 
Comisia pentru ndustrii 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 
 

476.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale  (Pl-x 363/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
4.09.2019 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 
 

477.  Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist (Pl-x 364/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -4.09.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.09.2019 
Cameră decizională 
 

478.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 
(PL-x 377/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru  agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 3.10.2019 
Cameră decizională 
 

479.  Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă                   
(PL-x 378/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 3.10.2019 
Cameră decizională 
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480.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din 
Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (PL-x 380/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată  
Comisia pentru  industrii, Comisia juridică,  Comisia pentru apărare și Comisia pentru 
transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 3.10.2019 
Cameră decizională 
 

481.  Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 (PL-x 381/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru  învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 3.10.2019 
Cameră decizională 
 

482.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare                       
(Pl-x 324/2018) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -16.05.2018 
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
(Respingere) – distribuit – 23.11.2018 
 Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – termen –  2.10.2019  (Plen – 18.09.2019) 
 

483.  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor                            
(BPI 561/18.09.2019 ; PH CD 44/2019)  
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   - 8.10.2019 
 

484.  Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral                     
(PL-x 385/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia  comună  a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerilor 
legislative  privind legile electorale 
Termenul de depunere a raportului   - 9.10.2019 
Cameră decizională 
 

485.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat (PL-x 386/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 9.10.2019 
Cameră decizională 
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486.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar (PL-x 387/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 9.10.2019 
Cameră decizională 
 

487.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile şi 
căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor           
(PL-x 388/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.10.2019 
Cameră decizională 
 

488.  Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul 
funciar (PL-x 389/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.10.2019 
Cameră decizională 
 

489.  Proiectul de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul 
silvic (PL-x 390/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 9.10.2019 
Cameră decizională 

490.  Proiectul de Lege de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare (PL-x 415/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 22.10.2019 
Cameră decizională 

491.  Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice (PL-x 416/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
25.09.2019 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 22.10.2019 
Cameră decizională 
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492.  Proiectul de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa 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 418/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -25.09.2019 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 22.10.2019 
Cameră decizională 
 

493.  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (Pl-x 419/2019) – 
lege organică - Respinsă  de Senat -25.09.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 22.10.2019 
Cameră decizională 
 

494.  Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de 
Provincie (PL-x 442/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

495.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor (PL-x 443/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru apărare și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

496.  Proiectul de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă (PL-x 444/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată  
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

497.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PL-x 445/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 

498.  Proiectul de Lege 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 446/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
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499.  Proiectul de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează 
produsele agricole primare (PL-x 447/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

500.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.227 din  8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal (PL-x 449/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

501.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (PL-x 450/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

502.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 451/2019) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată  
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

503.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.15 din 24 iulie 2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 
2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 (PL-x 453/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată  
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 

504.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 454/2019) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -2.10.2019 
Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 

505.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 (PL-x 432/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
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506.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal al României (PL-x 433/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

507.   Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul 
Băncii Naţionale a României (PL-x 437/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

508.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile 
pacientului (PL-x 438/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 

509.  Proiectul de Lege pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor             
(PL-x 439/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

510.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată (PL-x 441/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 24.10.2019 
Cameră decizională 
 

511.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 521/2018/2019) 
– lege organică – Reexaminată de Senat - 7.10.2019 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Cameră decizională 
 

512.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004 (PL-x 459/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -9.10.2019 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Cameră decizională 
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513.  Proiectul de Lege privind sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi 
serviciilor pentru consumatori (PL-x 460/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
9.10.2019 
Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Cameră decizională 
 

514.  Proiectul de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 462/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -9.10.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Cameră decizională 
 

515.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 
(Pl-x 463/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -7.10.2019 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Cameră decizională 
 

516.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 
privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (PL-x 465/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -9.10.2019 
Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Cameră decizională 
 

517.  Propunerea legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru 
completarea Anexei nr.2, precum şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr.3 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 466/2019) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -9.10.2019 
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 29.10.2019 
Cameră decizională 
 
 

518.  Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 459/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.10.2019 
Cameră decizională 
 

519.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 460/2018) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.10.2019 
Cameră decizională 
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520.  Proiectul de Lege pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 463/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.10.2019 
Cameră decizională 
 

521.  Proiectul de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
(PL-x 700/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.10.2019 
Cameră decizională 
 

522.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr. 286/2009 - 
„Codul Penal” (Pl-x 138/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -11.03.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 30.10.2019 
Cameră decizională 
 

523.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea 
Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul 
echipajelor SMURD specializate în acordarea  primului-ajutor calificat, aflate în 
finanţarea administraţiei publice locale  (Pl - x 751/2018/2019) – lege organică  
Comisia pentru  administrație publică, Comisia pentru sănătate  și Comisia pentru 
apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Prima Cameră sesizată 
 

524.  Proiectul de Lege privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru 
tranzacţiile electronice (PL-x 475/2019) – lege organică – Adoptat  de Senat -16.10.2019 
Comisia pentru  tehnologia informației și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 
 

525.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru 
organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 476/2019) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -16.10.2019 
Comisia pentru  buget și Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 
 

526.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (PL-x 478/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -16.10.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 
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527.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata 
defalcată a TVA (PL-x 479/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -16.10.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 
 

528.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 
indirect o participație majoritară (PL-x 480/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
16.10.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 

529.  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului (PL-x 481/2019) – lege ordinară – Adoptat  de 
Senat -16.10.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 

530.  Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a 
Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative            
(PL-x 482/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -16.10.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 
 

531.  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 și a 
Legii contabilității nr.82/1991 (PL-x 483/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
16.10.2019 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 5.11.2019 
Cameră decizională 
 

532.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări 
cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare             
(PL-x 484/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -14.10.2019 
Comisia pentru buget, Comisia pentru sănătate  și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2019 
Cameră decizională 
 

533.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii, (PL-x 485/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2019 
Cameră decizională 
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534.  Propunerea legislativă privind activitatea de medicină legală în România (Pl-x 488/2019) 
– lege ordinară - Respinsă  de Senat -16.10.2019 
Comisia pentru sănătate și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 7.11.2019 
Cameră decizională 
 

535.  Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.140 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.377  din 14 mai 2019 (PL-x 85/2018/2019) – lege ordinară – Reexaminată 
de Senat - 22.10.2019 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 11.11.2019 
Cameră decizională 

536.  Reexaminarea Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor 
terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.393 din 5 iunie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,  nr.581  din 16 iulie 2019 (PL-x 453/2017/2019) – lege 
ordinară – Reexaminată de Senat - 22.10.2019 
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru buget  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 11.11.2019 
Cameră decizională 
 

537.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind statutul personalului 
feroviar (PL-x 37/2017/2019) – lege organică – Reexaminată de Senat - 21.10.2019 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 11.11.2019 
Cameră decizională 
 

538.  Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului 
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi 
operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum 
şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat  (PL-x 494/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

539.  Proiectul de Lege privind cerinţele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari şi  
construcţiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative conexe domeniului imobiliar (PL-x 496/2019) – lege organică - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
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540.  Proiectul de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi unele măsuri de depunere a 
declaraţiilor (PL-x 497/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

541.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal                    
(PL-x 498/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

542.  Proiectul de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente 
implementării „Programului Utilităţi şi Mediu la standarde europene” în judeţul Suceava 
(PL-x 499/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

543.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 501/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

544.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice (PL-x 502/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

545.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 503/2019) – lege ordinară - Adoptat 
de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
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546.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor (PL-x 504/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

547.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 (PL-x 505/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor tării, Comisia pentru muncă 
și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

548.  Proiectul de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor (PL-x 506/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

549.  Proiectul de Lege  privind utilizarea voluntară a logotipului „rasă autohtonă 100%” pentru 
produsele de origine animală din România (PL-x 507/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

550.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în 
afara teritoriului României (PL-x 508/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

551.  Proiectul de Lege pentru recunoaşterea oraşului Iaşi drept iniţiator al Revoluţiei Române 
din decembrie 1989 (PL-x 509/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

552.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal (PL-x 510/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
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553.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost 
aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România                       
(PL-x 511/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

554.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal (PL-x 512/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

555.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative                     
(PL-x 513/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

556.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare (PL-x 515/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

557.  Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă (PL-x 516/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

558.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura 
adopţiei (PL-x 517/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

559.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
(PL-x 518/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
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560.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil                       
(PL-x 519/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

561.  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca „Ziua naţională a 
antreprenorului român” (PL-x 520/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

562.  Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon              
(PL-x 521/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

563.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 
privind pensiile militare de stat (PL-x 522/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

564.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea 
art.152 din Codul Muncii (PL-x 524/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

565.  Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi 
din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul 
Tulcea (PL-x 527/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

566.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România (PL-x 528/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă, Comisia pentru învățământ  și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
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567.  Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 529/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru muncă  
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

568.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PL-x 530/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 19.11.2019 
Cameră decizională 
 

569.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 
(Pl-x 463/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -7.10.2019 
Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 21.11.2019 
Cameră decizională 
 

570.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2019 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 535/2019) 
– lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

571.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru 
modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor 
lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar (PL-x 536/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

572.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare (PL-x 539/2019) – lege ordinară – Adoptat 
de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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573.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru 
modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea 
Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 542/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 
 

574.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 
(PL-x 543/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

575.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru 
modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice (PL-x 544/2019) – lege organică – Adoptat de Senat în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

576.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de 
sănătate  (PL-x 546/2019) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 
115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

577.  Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor 
publice (PL-x 550/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

578.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea 
nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020                                      
(PL-x 551/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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579.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 552/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

580.  Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (PL-x 553/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

581.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996            
(PL-x 554/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

582.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor (PL-x 555/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

583.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din  14 aprilie 2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – REPUBLICARE (PL-x 557/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 

584.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006  privind reforma în 
domeniul sănătăţii – REPUBLICARE (PL-x 558/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 

585.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc  (PL-x 559/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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586.  Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de psihoterapeut în România 
(PL-x 560/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 

587.  Proiectul de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal             
(PL-x 561/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

588.  Proiectul de Lege privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale (PL-x 564/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

589.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din  20 iulie 2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PL-x 565/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

590.  Proiectul de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului 
Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea (PL-x 568/2019) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

591.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din                                    
6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap           
(PL-x 569/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 

592.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PL-x 570/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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593.  Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic                            
(PL-x 571/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

594.  Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic  (PL-x 574/2019) 
– lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 

595.  Proiectul de Lege privind programul naţional „Primul loc de muncă pentru tinerii 
absolvenţi” (PL-x 576/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 

596.  Proiectul de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de 
servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii (PL-x 577/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

597.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal (PL-x 578/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget  
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

598.  Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern (PL-x 579/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

599.  Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.167 din 2014 privind 
exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare   (PL-x 580/2019) 
– lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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600.  Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare (PL-x 581/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

601.  Proiectul de Lege pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în 
vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate 
infantilă (PL-x 582/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

602.  Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru 
problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională (PL-x 583/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

603.  Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului 
român şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia 
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna 
Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos (PL-x 
586/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

604.  Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării 
produselor din tutun (PL-x 587/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru sănătate,Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

605.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 588/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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606.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 589/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

607.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 590/2019) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

608.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare (PL-x 591/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

609.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii 
(PL-x 592/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

610.  Proiectul de Lege privind protejarea vieţii de familie şi reglementarea unor situaţii juridice 
în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală (PL-x 593/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

611.  Proiectul de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului 
verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate (PL-x 594/2019) 
– lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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612.  Proiectul de Lege privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat (PL-x 596/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

613.  Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice (PL-x 600/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

614.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor (PL-x 602/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

615.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 603/2019) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

616.  Proiectul de Lege privind activitatea artiştilor interpreţi-cascadori profesionişti şi liber-
profesionişti din România (PL-x 604/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

617.  Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a 
martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare a violenţelor intentate asupra 
creştinilor (PL-x 605/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
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618.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.226 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal (PL-x 606/2019) – lege organică – Adoptat  de Senat -21.10.2019 
Comisia pentru egalitate de șanse și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

619.  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice                    
(PL-x 608/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -21.10.2019 
Comisia pentru administrație publică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

620.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 
2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 
iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 
republicată  (Pl-x 611/2019) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -21.10.2019 
Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

621.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (Pl-x 612/2019) – lege organică - Respinsă  de Senat -21.10.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 26.11.2019 
Cameră decizională 
 

622.  Reexaminarea Legii pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului 
şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în domeniul public al 
judeţului Bacău, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.384 din 29 mai 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.499 din 20 iunie 2019 (Pl-x 
71/2019/2.12.2019) – lege organică – Reexaminată de Senat - 26.11.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.12.2019 
Cameră decizională 
 

623.  Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie 
electorală, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.146 din 13 martie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr.240  din 26 martie 2019                                    
(Pl-x 427/2018/2019) – lege organică – Reexaminată de Senat - 26.11.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 16.12.2019 
Cameră decizională 
 

624.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 157/2019) – lege organică – Reexaminată de Senat - 
26.11.2019 
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
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625.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x 620/2019) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

626.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare 
(PL-x 621/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

627.  Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din 
rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție (PL-x 640/2019) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -2.12.2019 
Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

628.  Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor 
terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate              
(PL-x 641/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -2.12.2019 
Comisia pentru buget, Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 

629.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 C la Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 642/2019) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -2.12.2019 
Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

630.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România              
(PL-x 622/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru transporturi 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
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631.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului (PL-x 623/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

632.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea 
şi combaterea evaziunii fiscale (PL-x 624/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

633.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal (PL-x 626/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

634.  Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor art.II alin.(1) 
din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 (PL-x 627/2019) – lege organică – Adoptat  de Senat -26.11.2019 
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

635.  Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri (PL-x 628/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru industrii și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

636.  Proiectul de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru 
completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(PL-x 629/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură  și Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

637.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 (PL-x 630/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
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638.  Proiectul de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor 
ce conţin canabis, utilizate în scop medical (PL-x 631/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru sănătate   și Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

639.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 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 632/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

640.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală precum şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 634/2019) – 
lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

641.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de 
vehicule și tramvaie (PL-x 635/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia 
juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

642.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului 
nr.137/1995 (PL-x 636/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

643.  Proiectul de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în 
timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (PL-x 637/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
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644.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate (PL-x 638/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru administrație publică  și Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

645.  Propunerea legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x 639/2019) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -26.11.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

646.  Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în 
spații publice (PL-x 644/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -2.12.2019 
Comisia pentru administrație publică   
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

647.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociațiile 
pensionarilor (PL-x 645/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -2.12.2019 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 

648.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (PL-x 646/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -2.12.2019 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

649.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului 
(PL-x 648/2019) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 19.12.2019 
Cameră decizională 
 

650.  Proiectul de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător 
auto „VTS” (PL-x 145/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -18.03.2019 
Raport comun- Comisia pentru industrii,Comisia pentru administrație publică, Comisia 
pentru transporturi, Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) 
– distribuit - 26.06.2019 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  18.12.2019  (Plen – 4.12.2019) 
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651.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice   (PL-x 332/2017) – lege organică – Adoptat  de Senat - 
3.10.2017 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 5.02.2019 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen 27.12.2019  (Plen – 10.12.2019) 
 

652.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal (PL-x 597/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-17.12.2019 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen-3.02.2020  (Plen – 18.12.2019) 
 

653.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la 
instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din 
fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție (PL-x 661/2019) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.02.2020 
Cameră decizională 
 

654.  Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de 
credit (PL-x 662/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -11.12.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.02.2020 
Cameră decizională 

655.  Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau 
intempestive (PL-x 663/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -11.12.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.02.2020 
Cameră decizională 
 

656.  Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive              
(PL-x 664/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -11.12.2019 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.02.2020 
Cameră decizională 
 

657.  Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe 
(PL-x 665/2019) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -11.12.2019 
Comisia pentru buget și Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 6.02.2020 
Cameră decizională 
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658.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 
pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 
funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 666/2019) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -11.12.2019 
Cameră decizională 
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, 
modificarea și completarea  propunerilor legislative  în materie electorală- BP- 
16.12.2019 
Termenul de depunere a raportului   - 6.02.2020 
 

659.  Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților                             
(PHCD 1/2020; BPI 12/3.02.2020) 
Comisia pentru regulament 
Termenul de depunere a raportului   - 18.02.2020 
 

660.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului 
minim de consum lunar (Pl-x 263/2018/2020) – lege ordinară – Reexaminată de Senat - 
3.02.2020 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 18.02.2020 
Cameră decizională 
 

661.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.260 
alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 399/2018/2020) – lege organică 
– Reexaminată de Senat - 3.02.2020 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului   - 18.02.2020 
Cameră decizională 
 

662.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror 
stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 
2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București (PL-x 11/2020) – lege ordinară 
– Adoptat  de Senat -3.02.2020 
Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului   - 18.02.2020 
Cameră decizională 
 

663.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, 
pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi 
pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal                       
(PL-x 567/2008/2018) – lege organică – Reexaminată de Senat -15.10.2018 
Raport – Comisia pentru industrii (Adoptarea Legii cu amendamente) – distribuit - 
4.12.2018, Raport suplimentar (Adoptarea Legii cu amendamente) – distribuit - 
10.04.2019 și ultimul Raport suplimentar (Adoptarea Legii cu amendamente) – distribuit 
- 2.12.2019 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen –  25.02.2020  (Plen – 11.02.2020) 
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664.  Reexaminarea Legii privind modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.147 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial  al României, 
Partea I, nr.338  din 3 mai 2019 (PL-x 354/2018/2020) – lege organică – Reexaminată 
de Senat - 10.02.2020 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului   - 2.03.2020 
Cameră decizională 
 

665.  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu -  
Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru 
perioada 2021-2027 - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea Consiliului European 
din 20-21 iunie 2019 COM(2019)295                         (PH CD  5/2020). 
Retrimis la comisie – termen –  3.03.2020  (Plen – 25.02.2020) 
 

 
  
II. PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
RETRIMISE LA COMISII PENTRU CARE  NU A  FOST 
STABILIT TERMENE DE DEPUNERE A NOILOR RAPOARTE   
 

1. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor şi a 
referendumului din România (Pl-x 424/2014) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
9.09.2014 
Raport - Comisia  juridică (Respingere)- distribuit - 14.10.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale - BP- 2.02.2015 
 
 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (Pl-x 89/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 24.02.2015 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 2.09.2015 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 9.03.2016) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie. 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr.448/2006 republicată 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 441/2016) – lege 
organică - Respinsă  de Senat - 4.10.2016 
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate  
(Respingere) – distribuit - 18.05.2017 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul 
necesar de voturi (vot final din 7.11.2018) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la 
comisie. 
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4. Propunerea legislativă - Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 
teritoriul României (Pl-x 403/2014) – lege organică - Respinsă  de Senat – 2.09.2014 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia  pentru politică externă (Respingere) – 
distribuit – 9.03.2016 
 Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- ( Plen 28.12.2016) 
 

5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor (BPI 224 /30.05.2017; PH CD 51/2017) 
Raport- Comisia pentru regulament (Respingere) – distribuit -29.11.2017 
Propunerea comisiei, de respingere  nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final 
din 19.12.2017) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. 
 
 

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliul European -  O Europă care protejează: o inițiativă de 
extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism 
transfrontaliere Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 
septembrie 2018 COM(2018) 641 (PH CD 81 /2018). 
Retrimis la comisie – (Plen –12.11.2018) 
 

9. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor                        
(BPI 597/3.10.2019 ; PH CD 50/2019)  
Raport – Comisia pentru regulament (Adoptare) –distribuit- 21.10.2019 
Retrimis la comisie – (Plen – 11.12.2019) 

                                               ____________ 
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