
 
 

Anexa  nr.11  

 
INIȚIATIVE  LEGISLATIVE CARE FAC OBIECTUL ŞEDINŢELOR 

COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
 

I. INIțIATIVE LEGISLATIVE ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A 
ȘEDINȚELOR COMUNE ALE CELOR DOUĂ CAMERE ALE 
PARLAMENTULUI 
 
A. Proiecte de legi înscrise pe ordinea de zi a ședintelor comune ale celor două 
Camere ale Parlamentului 

 

Nr. 
crt. 

 
Număr 

CDep si Senat 
 

Titlu 

Comisii 
CDep si 
Senat 

 

Stadiu 

1. 
PL-x  

393/2009 
L491/2009 

Legea educaţiei naţionale 
Reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale 

 (D.C.C. nr.1557/2009) 
Juridică 

raport 
depus 

20.11.2013 

2. 
PL-x  

524/2011 
L616/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
executie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010 

Buget 
raport 
depus 

25.10.2012 

3. 
PL-x  

525/2011 
L393/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 

pe anul 2010 

Buget 
raport 
depus 

25.10.2012 

4. 
PL-x  

427/2012 
L393/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 

Buget 
raport 
depus 

04.04.2016 

5. 
PL-x  

428/2012 
L394/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2011 

Buget 
raport 
depus 

23.10.2013 

6. 
PL-x  

203/2013 
L241/2013 

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

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 

Buget 
raport 
depus 

23.10.2013 

7. 
PL-x  

413/2013 
L546/2013 

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

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

Buget 
raport 
depus 

25.06.2014 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10366
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10366
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=94078
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12193
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12193
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12175
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12175
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12813
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12813
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12814
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12814
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13405
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13405
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13685
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13685
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
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8. 
PL-x  

414/2013 
L547/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2012 

Buget 
raport 
depus 

25.06.2014 

9. 
PL-x  

411/2014 
L568/2014 

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

bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate şi 
a contului general al datoriei publice aferente anului 2013 

Buget 
raport 
depus 

24.03.2015 

10. 
PL-x  

412/2014 
L569/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2013 

Buget 
raport 
depus 

24.03.2015 

11. 
PL-x  

562/2015 
L350/2015 

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

anual al datoriei publice aferente anului 2014 

Buget 
raport 
depus 

28.06.2016 

 

B. Proiecte de legi repartizate la comisiile permanente 
 

Nr. 
crt. 

Număr Titlu Stadiu 

1. 
PL-x 

3/10.01.2017 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

la comisii  
10.01.2017 

2. 
PL-x 

4/10.01.2017 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2016 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 

la comisii  
10.01.2017 

3. 
PL-x 

5/10.01.2017 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

la comisii  
10.01.2017 

4. 
PL-x 

6/10.01.2017 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 

la comisii  
10.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13686
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13686
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14348
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14348
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14349
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14349
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15097
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15097
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15835
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15835
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15836
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15836
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16078
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16078
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16079
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16079
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C. Legi aflate la comisiile permanente în procedură de reexaminare ca urmare a 
deciziilor Curții Constituționale, înscrise pe Ordinea de zi a ședințelor comune și 
retransmise comisiilor permanente pentru raport suplimentar  
 

Nr. 
crt. 

Număr 
CDep si Senat 

Titlu 
Comisii 
CDep si 
Senat 

Stadiu 

1. 
PL-x  

497/2013 

LEGE  privind stabilirea unor măsuri de 
descentralizare a unor competenţe exercitate de unele 
ministere şi organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă 
privind administraţia publică 

Reexaminare ca urmare a deciziei Curții 
Constituționale 

(DCC 1/10.01.2014 
- asumarea răspunderii -  

Juridică 

retrimis 
la comisii 
01.04.2014 

(termen depunere 
raport:01.06.2014) 

 
E. Legi care urmează să fie prezentare Birourilor permanente reunite ale Camerei 
Deputaților și Senatului pentru a fi trimise la comisii 
 

Nr. 
crt. 

 
Număr 

CDep si Senat 
 

Titlu 

Comisii 
CDep si 
Senat 

 

 
Stadiu 

1. 
Pl-x 247/     

04.05.2016 

LEGE  privind interpretarea art.38 
alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

Reexaminare ca urmare a deciziei Curții 
Constituționale 

DCC 619/11.10.2016 

Statut sesizare de 
neconstituţionalitate

25.06.2016 

 
E. Proiecte de legi primite de la Guvern  
 

Nr.  
crt. 

 
Număr 

CDep si Senat 
 

Titlu 

1. BPI 469/11.07.2016; 
 

Bp 389/11.07.2016 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2015  

 
2. BPI 470/11.07.2016; 

 
Bp 390/11.07.2016 

Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015                                   

 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13755
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13755
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15712
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15712
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
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II. PROPUNERI LEGISLATIVE CARE FAC OBIECTUL ȘEDINȚELOR 
COMUNE CARE SE AFLA ÎN DIFERITE STADII ALE PROCEDURII 
LEGISLATIVE 

 
A. Propuneri legislative înscrise pe ordinea de zi a ședintelor comune ale celor două 
Camere 

 

Nr. 
crt. 

 
Număr 

CDep si Senat 
 

Titlu 
Comisii 

CDep si Senat 
Stadiu 

1. 
PL-x  

238/2009 
L169/2009 

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor 

Statut 
raport 
depus 

20.03.2013 

2. 
PL-x  

867/2010 
L242/2011 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, cu completările ulterioare 

Statut 
raport 
depus 

20.03.2013 

3. 
PL-x  

660/2011 
L120/2012 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 

Statut 
raport 
depus 

20.03.2013 

4. 
PL-x  

787/2011 
L122/2012 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi 
(4) ale articolului 24 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor 

Statut 
raport 
depus 

20.03.2013 

 
 

B. Propuneri legislative aflate la comisiile de resort 
 

Nr. 
crt. 

 
Număr 

CDep si Senat 
Titlu 

Comisii 
CDep si 
Senat 

 
Stadiu 

1. 
PL-x  

228/2013 
L550/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 

Statut 

la comisii 
01.04.2014 

(termen depunere 
raport:16.06.2014) 

2. 
PL-x  

565/2013 
L196/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor 

Juridică  
Statut 

la comisii 
19.05.2014 

(termen depunere 
raport:02.02.2015) 

3. 
PL-x  

154/2014 
L572/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.40 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

Juridică  
Statut 

la comisii 
16.09.2014 

(termen depunere 
raport:03.02.2015) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10106
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10106
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11643
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11643
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12392
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12392
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12492
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12492
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13434
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13434
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13809
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13809
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13927
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13927
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
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4. 
PL-x  

155/2014 
L573/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 

Juridică  
Statut 

la comisii 
16.09.2014 

(termen depunere 
raport:03.02.2015) 

5. 
PL-x  

156/2014 
L574/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 

Juridică  
Statut 

la comisii 
16.09.2014 

(termen depunere 
raport:03.02.2015) 

6. 
PL-x  

157/2014 
L575/2014 

Propunere legislativă pentru completarea articolului 
29 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi 
al senatorilor 

Juridică  
Statut 

la comisii 
16.09.2014 

(termen depunere 
raport:03.02.2015) 

7. 
PL-x  

158/2014 
L576/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată 

Juridică  
Statut 

la comisii 
16.09.2014 

(termen depunere 
raport:03.02.2015) 

8. 
PL-x  

415/2014 
L738/204 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi a Legii 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 

Juridică  
Statut 

la comisii 
02.12.2014 

(termen depunere 
raport:03.02.2015) 

9. 
PL-x  

532/2014 
L1/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi senatorilor 

Juridică  
Statut 

la comisii 
03.02.2015 

(termen depunere 
raport:02.03.2015) 

10. 
PL-x  

80/2015 
L133/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor 

Statut 

la comisii 
31.03.2015 

(termen depunere 
raport:01.04.2015) 

11. 
PL-x  

637/2015 
L690/2015 

Propunere legislativă privind indemnizaţia lunară şi 
indemnizaţia pentru limită de vârstă a deputaţilor şi 
senatorilor 

Statut 

la comisii 
21.12.2015 

(termen depunere 
raport:15.02.2016) 

12. 
PL-x  

638/2015 
L691/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor 

Statut 

la comisii 
21.12.2015 

(termen depunere 
raport:15.02.2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14007
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14007
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14022
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14022
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13881
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13881
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14111
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14111
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14354
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14354
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14414
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14629
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14629
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15179
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15179
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15180
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15180
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=25&leg=2012&cam=0
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C. Propunerile legislative pentru care s-a solicitat avizul Consiliului legislativ și 
punctul de vedere al Guvernului 
 

Nr. 
crt. 

Număr CDep si 
Senat 

Titlu 

1. Pl-x nr. 447/2012 
 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 

 
 
D. Propuneri legislative care urmează a fi prezentate în ședința Birourilor 
permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului 

 
Nr. 
crt. 

Număr CDep si 
Senat 

Titlu 

1. BPI 
472/12.07.2016 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c)  din 
Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  

2. BPI 
600/29.09.2016 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  

 
3. BPI 

661/10.10.2016; 
 

Bp  
616/14.11.2016 

 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.31 al Legii 96/2006 

privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  

 

 
 


