
Anexa  nr.2  

PROIECTELE DE LEGI ŞI PROPUNERILE LEGISLATIVE ÎNSCRISE PE 
ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI RETRANSMISE LA 

COMISIILE PERMANENTE PENTRU RAPORT SUPLIMENTAR 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. 
PL     

 643/2003 
Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" - Cultură 

retrimis 
la comisii 
16.04.2013 

(termen depunere 
raport:30.04.2013) 

2. 
PL-x  

502/2005 
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România 

Camera 
decizionala 

Drepturile 
omului 

retrimis 
la comisii 
18.09.2012 

(termen depunere 
raport:25.09.2012) 

3. 
PL-x 

 429/2007 
Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din 
Legea nr. 85/2003 

Camera 
decizionala Industrii 

retrimis 
la comisii 
03.12.2015 

(termen depunere 
raport:11.02.2016) 

4. 
PL-x  

868/2007 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 
privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti 

Camera 
decizionala 

Învăţământ  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
27.05.2015 

(termen depunere 
raport:10.06.2015) 

5. 
PL-x  

567/2008 

Proiect de Lege pentru completarea Legii 
serviciului public de alimentare cu energie termică 
nr.325/2006 

Camera 
decizionala Industrii 

retrimis 
la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:25.11.2016) 

6. 
PL-x  

339/2009 
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al 
art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere 

Camera 
decizionala Transporturi 

retrimis 
la comisii 
14.06.2012 

(termen depunere 
raport: 19.06.2012 

7. 
PL-x  

433/2009 

Propunere legislativă de modificare şi completare 
a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

Camera 
decizionala Juridică 

retrimis 
la comisii 
18.02.2013 

(termen depunere 
raport:11.03.2013) 

8. 
PL-x  

561/2009 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

retrimis 
la comisii 
15.06.2016 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=4307
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=4307
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=6778
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=6778
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8463
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8463
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8411
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8411
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9208
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9208
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=10003
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=10003
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10028
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10028
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10159
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10159
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
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9. 
PL-x  

575/2009 

Proiect de Lege privind acordarea de 
despăgubiri persoanelor afectate de construcţia 
infrastructurii de transport 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
05.03.2013 

(termen depunere 
raport:02.04.2013) 

10. 
PL-x  

620/2009 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2009 privind dreptul 
studenţilor înmatriculaţi la formele de 
învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă 
de a continua studiile la programe de studii de 
licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate 

Camera 
decizionala Învăţământ 

retrimis 
la comisii 
23.02.2010 

(termen depunere 
raport:02.03.2010) 

11. 
PL-x    

52/2010 

Proiect 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 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Revoluţionari 

retrimis 
la comisii 
15.04.2013 

(termen depunere 
raport:15.05.2013) 

12. 
PL-x  

445/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
19.03.2013 

(termen depunere 
raport:02.04.2013) 

13. 
PL-x 

 505/2010 

Propunere legislativă privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea 
Ordinului Geodezilor din România 

Camera 
decizionala Juridică 

retrimis 
la comisii 
12.03.2013 

(termen depunere 
raport:19.03.2013) 

14. 
PL-x 

 581/2010 
Propunere legislativă privind organizarea 
activităţii de lobby 

Camera 
decizionala Juridică 

retrimis 
la comisii 
10.12.2013 

(termen depunere 
raport:01.02.2014) 

15. 
PL-x  

588/2010 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru 
modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 
 

REEXAMINARE ptv.art77 alin.(2) din 
Constituție 

Prima Camera 
sesizata Învăţământ 

retrimis 
la comisii 
19.02.2013 

(termen depunere 
raport:05.03.2013) 

16. 
PL-x  

593/2010 

Proiect 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 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Revoluţionari 

retrimis 
la comisii 
19.02.2013 

(termen depunere 
raport:05.03.2013) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10608
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10608
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10647
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10647
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10847
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10847
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=17&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11275
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11275
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10719
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10719
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10808
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10808
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11409
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11409
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11414
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=17&leg=2012&cam=0
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17. 
PL-x 

 621/2010 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 
în regim de închiriere 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Transport 

retrimis 
la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:12.04.2013) 

18. 
PL-x  

628/2010 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere 

Camera 
decizionala Transport 

retrimis 
la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:19.06.2012) 

19. 
PL-x  

795/2010 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătotii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Revoluţionari 

retrimis 
la comisii 
15.04.2013 

(termen depunere 
raport:29.04.2013) 

20. 
PL-x  

206/2011 

Proiect de Lege pentru completarea art.55 
pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere 

Camera 
decizionala Transport 

retrimis 
la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:19.06.2012) 

21. 
PL-x 

211/.2011 
Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 

Camera 
decizionala 

Agricultură  

Mediu 

retrimis 
la comisii 

10..02.2014 
(termen depunere 

raport: 06.06.2012) 

22. 
PL-x 

 377/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică 

Camera 
decizionala Învăţământ 

retrimis 
la comisii 
27.03.2012 

(termen depunere 
raport:10.04.2012) 

23. 
PL-x 

455/2011 

Proiect de Lege privind transformarea unui 
teren din fondul forestier proprietate publică a 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii 
"Protecţie şi consolidare infrastructură, 
calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe 
Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion 
Creangă" 

Camera 
decizionala 

Agricultură  

Juridică 

retrimis 
la comisii 
18.02.2013 

(termen depunere 
raport:04.03.2013) 

24. 
PL-x  

542/2011 
Proiect de Lege privind acordarea de 
stimulente pentru culturile de plante energetice 

Camera 
decizionala Agricultură 

retrimis 
la comisii 
14.03.2016 

(termen depunere 
raport:01.04.2016) 

25. 
PL-x  

631/2011 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.26/2008 privind 
protejarea patrimoniului cultural imaterial 

Camera 
decizionala Cultură 

retrimis 
la comisii 
14.05.2013 

(termen depunere 
raport:04.06.2013) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11436
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11436
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10877
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10877
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11014
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11014
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=17&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11539
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11539
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=11974
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=11974
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12087
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12087
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11673
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11673
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11775
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11775
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12356
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12356
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
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26. 
PL-x            

72/2012 
Proiectul de Lege privind regimul juridic al 
averilor ilicite 

Camera 
decizionala Juridică 

nu a fost întrunită 
majoritatea calificată 

pentru respingere 
s-a dispus retrimiterea 

la comisie 
pentru un nou raport 

28.12.2016 
 

27. 
PL-x  

180/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor 

Camera 
decizionala Economică 

retrimis 
la comisii 
05.03.2013 

(termen depunere 
raport:02.04.2013) 

28. 
PL-x 

 330/2012 
Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr.238/2004 

Camera 
decizionala Industrii 

retrimis 
la comisii 
05.11.2013 

(termen depunere 
raport:18.11.2013) 

29. 
PL-x  

434/2012 

Propunere legislativă pentru declararea de 
rezervaţie arheologică şi bun de utilitate 
publică de interes naţional a unor zone din 
teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-
Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din 
Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia 
Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; 
Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea 
Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. 

Camera 
decizionala Mediu 

retrimis  
la comisii 
10.02.2014 

(termen depunere 
raport:30.04.2013) 

30. 
PL-x   

 37/2013 

Proiect 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 

Camera 
decizionala Juridică 

retrimis 
la comisii 
26.06.2013 

(termen depunere 
raport:03.07.2013) 

31. 
PL-x 

 330/2013 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate 

Camera 
decizionala 

Politică 
externă 

retrimis 
la comisii 
11.02.2014 

(termen depunere 
raport:25.02.2014) 

32. 
PL-x 

 337/2013 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor , 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
13.05.2015 

(termen depunere 
raport:27.05.2015) 

33. 
PL-x  

527/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii 

Camera 
decizionala Muncă 

retrimis 
la comisii 
04.04.2016 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12356
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12356
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12292
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12292
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12854
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12854
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12940
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12940
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13071
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13071
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13164
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13164
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2012&cam=2
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34. 
PL-x  

603/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea 
alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 

Camera 
decizionala 

Muncă 

retrimis  
la comisii 
03.06.2014 

(termen depunere 
raport:17.06.2014) 

35. 
Pl-x    

105/2014 

Propunerea legislativă pentru completarea 
prevederilor art.199 din Codul de procedură 
penală 

Camera 
decizionala Juridică 

nu a fost întrunită 
majoritatea calificată 

pentru respingere 
s-a dispus retrimiterea 

la comisie 
pentru un nou raport 

28.12.2016 

36. 
PL-x  

127/2014 

Proiect de Lege privind înfiinţarea Regiei 
Autonome "Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan " 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Administraţie 

retrimis 
la comisii 
24.06.2014 

(termen depunere 
raport:15.09.2014) 

37. 
PL-x  

130/2014 

Propunere legislativă privind modificarea 
LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul 
Fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

retrimis 
la comisii 
09.03.2016 

38. 
PL-x  

144/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate 

Camera 
decizionala Administraţie 

retrimis 
la comisii 
25.02.2015 

(termen depunere 
raport:11.03.2015) 

39. 
PL-x  

186/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

Camera 
decizionala Muncă 

retrimis 
la comisii 
18.02.2015 

(termen depunere 
raport:25.02.2015) 

40. 
PL-x  

218/2014 

Propunere legislativă privind unele măsuri 
urgente de reducere a riscului seismic asupra 
populaţiei 

Camera 
decizionala 

Administraţie 

nu a fost întrunita 
majoritatea calificata 
pentru respingere s-a 
dispus retrimiterea la 

comisie 
pentru un nou raport 

04.11.2015 

41. 
PL-x  

239/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale 

Camera 
decizionala Industrii 

retrimis 
la comisii 
11.02.2015 

(termen depunere 
raport:25.02.2015) 

42. 
PL-x  

249/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 

Camera 
decizionala Sănătate 

retrimis 
la comisii 
08.06.2016 

(termen depunere 
raport:29.06.2016) 
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43. 
PL-x  

250/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.186/2013 privind 
constiuirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
09.09.2015 

(termen depunere 
raport:16.09.2015) 

44. 
PL-x  

333/2014 

Propunere legislativă pentru recunoaşterea 
delfinilor drept persoane non-umane 

Camera 
decizionala 

Juridică 

nu a fost întrunita 
majoritatea calificata 
pentru respingere s-a 
dispus retrimiterea la 

comisie 
pentru un nou raport 

13.05.2015 

45. 
PL-x 

 334/2014 

Propunere legislativă privind reglementarea 
serviciilor prestate de către furnizorii de 
energie către populaţie 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
07.03.2016 

(termen depunere 
raport:25.03.2016) 

46. 
PL-x  

382/2014 
Propunere legislativă privind administrarea şi 
gestionarea domeniului de nivel superior ".ro " 

Camera 
decizionala 

Tehnologia 
informaţiei 

retrimis 
la comisii 
18.03.2015 

(termen depunere 
raport:01.04.2015) 

47. 
Pl-x    

403/2014 

Propunerea legislativă - Lege cadru privind 
statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 
teritoriul României 

Camera 
decizionala 

Politică 
externă 
Juridică  

retrimis 
la comisii 
28.12.2016 

48. 
PL-x  

481/2014 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu 
gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut 
de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -S.A.din 
proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş 

Camera 
decizionala 

Economică  
Industrii 

retrimis 
la comisii 
31.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.11.2016) 

49. 
PL-x  

547/2014 
Propunere legislativă "Legea antreprenorului 
social" 

Camera 
decizionala Economică 

retrimis 
la comisii 
13.09.2016 

(termen depunere 
raport:22.09.2016) 

50. 
PL-x    

32/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 

Camera 
decizionala Învăţământ 

retrimis 
la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:07.10.2016) 

51. 
PL-x    

37/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică  

Transport 

retrimis 
la comisii 
09.03.2016 

(termen depunere 
raport:18.03.2016) 
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52. 
PL-x  

45/2015 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea articolului 58, alineatele (4) şi 
(10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

Camera 
decizionala 

Muncă  

Sănătate 

nu a fost întrunită 
majoritatea calificată 

pentru respingere 
s-a dispus retrimiterea 

la comisie 
pentru un nou raport 

04.11.2015 

53. 
Pl-x     

89/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.87 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice 

Camera 
decizionala Muncă  

nu a fost întrunită 
majoritatea calificată 

pentru respingere 
s-a dispus retrimiterea 

la comisie 
pentru un nou raport 

9.03.2016 
 

54. 
PL-x    

99/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Administraţie 

retrimis 
la comisii 
09.03.2016 

(termen depunere 
raport:18.03.2016) 

55. 
PL-x 

136/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.170 din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

Camera 
decizionala 

Muncă 

nu a fost întrunita 
majoritatea calificata 

pentru respingere 
s-a dispus retrimiterea 
la comisie pentru un 

nou raport 
 

06.04.2016 

56. 
PL-x  

173/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.165 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

Camera 
decizionala Muncă 

retrimis 
la comisii 
15.06.2016 

57. 
PL-x  

178/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.106 din Legea 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 

Camera 
decizionala Muncă 

nu a fost întrunită 
majoritatea calificată 

pentru respingere 
s-a dispus retrimiterea 

la comisie 
pentru un nou raport 

9.03.2016 
 

58. 
PL-x  

185/2015 

Proiect de Lege privind declararea satelor 
Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-
martir 

Camera 
decizionala Administraţie 

retrimis 
la comisii 
03.06.2015 

(termen depunere 
raport:17.06.2015) 

59. 
PL-x  

220/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 
şi 25 din Legea nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în 
sensul de a interzice folosirea animalelor 
sălbatice în circuri 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
01.11.2016 

(termen depunere 
raport:21.11.2016) 
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60. 
PL-x  

242/2015 

Propunere legislativă privind metodele de 
extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe 
teritoriul României 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Mediu 

retrimis 
la comisii 
03.12.2015 

(termen depunere 
raport:02.02.2016) 

61. 
PL-x  

257/2015 

Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei 
fizice şi sportului 

Camera 
decizionala Învăţământ 

retrimis 
la comisii 
15.06.2016 

(termen depunere 
raport:06.09.2016) 

62. 
PL-x 

 280/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi gazelor 
naturale nr.123/2012 

Camera 
decizionala Industrii 

retrimis 
la comisii 
23.11.2015 

(termen depunere 
raport:07.12.2015) 

63. 
PL-x 

 292/2015 

Propunere legislativă privind stabilirea 
redevenţelor petroliere şi miniere din România 
şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea 
resurselor 

Camera 
decizionala Buget 

retrimis 
la comisii 
13.06.2016 

(termen depunere 
raport:02.09.2016) 

64. 
PL-x 

 350/2015 

Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală 

Camera 
decizionala Buget 

retrimis 
la comisii 
16.03.2016 

(termen depunere 
raport:05.04.2016) 

65. 
PL-x  

486/2015 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat 

Camera 
decizionala Muncă 

retrimis 
la comisii 
13.06.2016 

(termen depunere 
raport:02.09.2016) 

66. 
PL-x  

559/2015 
Propunere legislativă privind negocierile 
colective de muncă 

Camera 
decizionala Muncă 

retrimis 
la comisii 
07.03.2016 

(termen depunere 
raport:25.03.2016) 

67. 
PL-x  

582/2015 
Propunere legislativă privind înfiinţarea 
Muzeului Ororilor Comunismului 

Camera 
decizionala Cultură 

retrimis 
la comisii 
21.10.2015 

(termen depunere 
raport:04.11.2015) 

68. 
PL-x 

 617/2015 

Proiect de Lege pentru condamnarea 
totalitarismului comunist şi pentru cultivarea 
memoriei naţionale antitotalitare 

Camera 
decizionala 

Învăţământ  
Cultură 

retrimis 
la comisii 
04.04.2016 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15077
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15077
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14719
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14719
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15154
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15154
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
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69. 
PL-x  

640/2015 

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

Camera 
decizionala Industrii 

retrimis 
la comisii 
18.11.2015 

(termen depunere 
raport:02.12.2015) 

70. 
PL-x  

649/2015 
Proiect de Lege privind promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup 

Camera 
decizionala 

Drepturile 
omului  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
24.02.2016 

71. 
PL-x  

702/2015 

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii 
nr.35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al 
artelor plastic, al arhitecturii şi de divertisment 

Camera 
decizionala Cultură 

retrimis 
la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:11.11.2016) 

72. 
Pl-x   

722/2015 
Propunere legislativă privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de medic veterinar Camera 

decizionala 
Agricultură  

Sănătate 

nu a fost întrunită 
majoritatea calificată 

pentru respingere 
s-a dispus retrimiterea 

la comisie 
pentru un nou raport 

9.03.2016 
 

73. 
PL-x 

 733/2015 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.17/07/03/2014 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 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

retrimis 
la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:02.11.2016) 

74. 
PL-x 

 772/2015 

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

Camera 
decizionala Administraţie 

retrimis 
la comisii 
17.10.2016 

75. 
PL-x   

 93/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor 
măsuri de reorganizare şi eficientizare a 
activităţii unor structuri ale administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor 
acte normative 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

retrimis 
la comisii 
15.06.2016 

(termen depunere 
raport:27.06.2016) 

76. 
PL-x   

 97/2016 
Propunere legislativă privind declararea zilei 
de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Cultură 

retrimis 
la comisii 
27.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15183
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15183
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15191
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15191
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14857
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14857
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14822
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14822
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15264
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15264
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15031
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15571
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15571
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15575
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15575
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
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77. 
PL-x 

 313/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al 
art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică  

Transport 

retrimis 
la comisii 
01.11.2016 

(termen depunere 
raport:21.11.2016) 

78. 
PL-x 

 439/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din 
Legea dreptului pacientului nr.46/2003 

Camera 
decizionala Sănătate 

retrimis 
la comisii 
31.10.2016 

(termen depunere 
raport:09.11.2016) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15814
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15814
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15955
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15955
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2

