
     Anexa nr.5  

PROIECTELE DE LEGI ȘI PROPUNERILE LEGISLATIVE CARE AU 
ÎNCHEIAT PROCEDURA LA SENAT, ALTELE DECÂT CELE 
PREVĂZUTE LA lit.d) din Memorandum ȘI CARE SE AFLĂ LA 

COMISIILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR PENTRU 
AVIZARE SAU CARE URMEAZĂ SĂ FIE PREZENTATE NOULUI 

BIROU PERMANENT 
 

I. PROIECTE DE LEGI AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ALE 
CAMEREI DEPUTAțILOR 
 

Nr. 
crt
. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. 
PL-x  

150/2007 
Proiectul Legii meşteşugurilor 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
19.03.2007 

(termen depunere 
raport:10.06.2007) 

2. 
PL-x  

609/2007 
Proiect de Lege privind statutul ofiţerilor de 
informaţii 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Apărare 

la comisii 
24.09.2007 

(termen depunere 
raport:23.10.2007) 

3. 
PL-x  

830/2007 
Proiect de Lege privind reorganizarea şi 
funcţionarea industriei de apărare 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Apărare 

la comisii 
03.12.2007 

(termen depunere 
raport:21.02.2008) 

4. 
PL-x  

418/2009 

Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
16.09.2009 

(termen depunere 
raport:14.10.2009) 

5. 
PL-x  

686/2009 

Proiect de Lege privind declararea de utilitate 
publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona 
"Parcul Tineretului" 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
16.12.2009 

(termen depunere 
raport:04.02.2010) 

6. 
PL-x  

105/2010 
Proiect de Lege privind insolvenţa persoanelor 
fizice 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
29.03.2010 

(termen depunere 
raport:22.04.2010) 

7. 
PL-x  

305/2010 
Proiect de Lege privind holdingurile 

Camera 
decizionala 

Economică  
Industrii 

la comisii 
12.05.2010 

(termen depunere 
raport:03.06.2010) 

8. 
PL-x  

695/2010 

Proiect de Lege pentru interzicerea clonării şi a 
aplicaţiilor biomedicinei care înalcă drepturile 
omului şi demnitatea umană 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
22.11.2010 

(termen depunere 
raport:21.12.2010) 

9. 
PL-x  

453/2011 
Proiectul Legii timbrului cultural 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
27.06.2011 

(termen depunere 
raport:08.09.2011) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=7333
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=7333
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8658
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8658
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8361
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8361
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10047
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10047
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10679
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10679
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10900
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10900
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10641
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10641
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10974
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10974
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12154
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12154
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
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10. 
PL-x  

739/2011 
Proiect de Lege privind reglementarea activităţilor 
de lobby în România 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
05.12.2011 

(termen depunere 
raport:28.12.2011) 

11. 
PL-x  

775/2011 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii monumentelor de for public nr.120/2006 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
19.12.2011 

(termen depunere 
raport:09.02.2012) 

12. 
PL-x  

394/2012 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 

Camera 
decizionala 

Cultură  
Juridică 

la comisii 
08.10.2012 

13. 
PL-x  

395/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe 

Camera 
decizionala 

Cultură  
Juridică 

la comisii 
01.10.2012 

(termen depunere 
raport:18.10.2012) 

14. 
PL-x  

468/2012 
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Sănătate 

la comisii 
12.11.2012 

(termen depunere 
raport:29.11.2012) 

15. 
PL-x  

105/2013 

Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă  
Juridică 

la comisii 
08.04.2013 

(termen depunere 
raport:18.04.2013) 

16. 
PL-x  

160/2013 

Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de 
teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al comunelor Crişan 
şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Mediu 

la comisii 
10.02.2014 

(termen depunere 
raport:11.06.2013) 

17. 
PL-x  

462/2013 
Proiect de Lege privind reproducerea umană 
asistată medical 

Camera 
decizionala 

Sănătate  
Juridică 

la comisii 
11.11.2013 

(termen depunere 
raport:28.11.2013) 

18. 
PL-x  

551/2013 

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

Camera 
decizionala Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:26.12.2013) 

19. 
PL-x  

672/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din 
contractele încheiate între profesionişti şi 
consumatori 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
23.12.2013 

(termen depunere 
raport:27.02.2014) 

20. 
PL-x  

48/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din 
Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea 
în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă 

la comisii 
17.02.2014 

(termen depunere 
raport:13.03.2014) 

21. 
PL-x  

69/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Juridică 

la comisii 
03.03.2014 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11970
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11970
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12469
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12469
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12550
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12550
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&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=12900
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12900
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&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=12983
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12983
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13168
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13168
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&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=13308
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13308
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13733
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13733
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&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=13384
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13384
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13884
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13884
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13956
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13956
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13970
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13970
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
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22. 
PL-x  

92/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor de transport public local 
nr.92/2007 

Camera 
decizionala Transport 

la comisii 
03.03.2014 

(termen depunere 
raport:20.03.2014) 

23. 
PL-x  

93/2014 

Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri 
specifice în vederea dezvoltării comunităţilor 
sărace 

Camera 
decizionala 

Buget  
Administraţie 

la comisii 
03.03.2014 

(termen depunere 
raport:20.03.2014) 

24. 
PL-x  

162/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
07.04.2014 

(termen depunere 
raport:17.04.2014) 

25. 
PL-x  

190/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
14.04.2014 

(termen depunere 
raport:30.04.2014) 

26. 
PL-x  

291/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române 

Camera 
decizionala 

Învăţământ  
Juridică 

la comisii 
16.06.2014 

27. 
PL-x  

337/2014 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele pentru consumatori 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
02.07.2014 

28. 
PL-x  

380/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Administraţie 

Juridică 

la comisii 
08.09.2014 

29. 
PL-x  

391/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.09.2014 

(termen depunere 
raport:11.09.2014) 

30. 
PL-x  

425/2014 

Proiect 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 

Camera 
decizionala 

Buget  
Sănătate 

la comisii 
16.09.2014 

(termen depunere 
raport:02.10.2014) 

31. 
PL-x  

473/2014 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
08.10.2014 

(termen depunere 
raport:23.10.2014) 

32. 
PL-x  

487/2014 

Proiect 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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
08.10.2014 

(termen depunere 
raport:28.10.2014) 

 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13993
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13993
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13538
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13538
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14101
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14101
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=14121
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14121
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13826
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13826
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=14252
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14252
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=13869
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13869
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
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=14316
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14316
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13876
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13876
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14417
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14417
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13845
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13845
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2


- 4 - 
 

33. 
PL-x  

513/2014 

Proiectul Legii 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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.12.2014 

(termen depunere 
raport:18.12.2014) 

34. 
PL-x  

558/2014 

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

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
08.12.2014 

(termen depunere 
raport:30.12.2014) 

35. 
PL-x  

583/2014 
Proiect de Lege privind instituirea timbrului 
cultural 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
15.12.2014 

(termen depunere 
raport:10.02.2015) 

36. 
PL-x  

586/2014 
Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
15.12.2014 

(termen depunere 
raport:10.02.2015) 

37. 
PL-x  

587/2014 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
15.12.2014 

(termen depunere 
raport:10.02.2015) 

38. 
PL-x  

40/2015 

Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat 
prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu 
caracter ocazional sau sezonier 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă 

la comisii 
09.02.2015 

(termen depunere 
raport:23.02.2015) 

39. 
PL-x  

60/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
16.02.2015 

(termen depunere 
raport:05.03.2015) 

40. 
PL-x  

122/2015 
Proiect de Lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:17.03.2015) 

41. 
PL-x  

193/2015 
Proiect de Lege privind construirea Monumentului 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
09.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 

42. 
PL-x  

211/2015 

Proiect de Lege privind completarea art.39 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
09.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 

43. 
PL-x  

272/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
260/2004 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor 

Camera 
decizionala Economică 

la comisii 
23.03.2015 

(termen depunere 
raport:09.04.2015) 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14457
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14055
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14055
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14526
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14526
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14130
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14130
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14620
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14620
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14664
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14664
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14242
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14242
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14744
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14744
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14814
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14814
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2012&cam=2
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44. 
PL-x  

333/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea art.301 şi 
art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
01.04.2015 

(termen depunere 
raport:16.04.2015) 

45. 
PL-x  

347/2015 
Proiect de Lege privind medicina şcolară 

Camera 
decizionala 

Sănătate  
Învăţământ 

la comisii 
07.04.2015 

(termen depunere 
raport:23.04.2015) 

46. 
PL-x  

406/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
13.05.2015 

(termen depunere 
raport:03.06.2015) 

47. 
PL-x  

409/2015 

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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
13.05.2015 

(termen depunere 
raport:03.06.2015) 

48. 
PL-x  

452/2015 

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

Camera 
decizionala 

Buget  
Transport 

la comisii 
10.06.2015 

(termen depunere 
raport:23.06.2015) 

49. 
PL-x  

457/2015 
Proiect de Lege privind realizarea unor venituri 
suplimentare de către unităţile medicale publice 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
15.06.2015 

(termen depunere 
raport:25.06.2015) 

50. 
PL-x  

522/2015 

Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziţii din 
anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concurenţei 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
29.06.2015 

(termen depunere 
raport:16.09.2015) 

51. 
PL-x  

526/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
30.06.2015 

(termen depunere 
raport:14.09.2015) 

52. 
PL-x  

547/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) 
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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
01.09.2015 

(termen depunere 
raport:22.09.2015) 

53. 
PL-x  

550/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) şi (4) 
ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
01.09.2015 

(termen depunere 
raport:22.09.2015) 

54. 
PL-x  

554/2015 
Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
01.09.2015 

(termen depunere 
raport:22.09.2015) 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14865
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14933
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14933
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14932
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14932
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14979
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14979
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&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=14662
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14662
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14645
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14645
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15049
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15049
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15081
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15081
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15079
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15079
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15083
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15083
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
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55. 
PL-x  

577/2015 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
09.09.2015 

(termen depunere 
raport:02.10.2015) 

56. 
PL-x  

648/2015 
Proiect de Lege privind primul loc de muncă 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
12.10.2015 

(termen depunere 
raport:29.10.2015) 

57. 
PL-x  

694/2015 
Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor 
cesionate 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

58. 
PL-x  

695/2015 

Proiect de Lege privind declararea zilei de 27 
martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi 
de sărbătoare naţională 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Cultură 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

59. 
PL-x  

697/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat şi a art. 44 din Legea nr. 
204/2006 privind pensiile facultative 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

60. 
PL-x  

698/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea 
nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 
uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate 
publică 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

61. 
PL-x  

720/2015 

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

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
26.10.2015 

(termen depunere 
raport:19.11.2015) 

62. 
PL-x  

730/2015 

Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor 
şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea 
studiilor liceale şi profesionale 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Învăţământ 

la comisii 
26.10.2015 

(termen depunere 
raport:19.11.2015) 

63. 
PL-x  

779/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 
65 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
04.11.2015 

(termen depunere 
raport:03.12.2015) 

64. 
PL-x  

783/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Decretului-Lege nr.118/190 privind acordarea 
unor drepruri 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 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
04.11.2015 

(termen depunere 
raport:03.12.2015) 

65. 
PL-x  

786/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la 
Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
04.11.2015 

(termen depunere 
raport:03.12.2015) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15112
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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=15241
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15241
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=14851
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14851
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
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15238
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15238
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15239
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15239
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15262
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15262
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14973
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14973
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15313
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15313
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
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15311
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15311
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15312
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15312
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
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66. 
PL-x  

801/2015 
Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţărilor 
participative (crowdfunding) 

Camera 
decizionala 

Economică  
Buget 

la comisii 
09.11.2015 

(termen depunere 
raport:26.11.2015) 

67. 
PL-x  

825/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea transpunerii unor 
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Mediu 

la comisii 
25.11.2015 

(termen depunere 
raport:10.12.2015) 

68. 
PL-x  

843/2015 
Proiect de Lege privind sediul electronic al 
operatorilor economici 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Tehnologia 
informaţiei 

la comisii 
25.11.2015 

(termen depunere 
raport:17.12.2015) 

69. 
PL-x  

872/2015 
Proiect de Lege privind reglementarea experienţei 
profesionale 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Muncă 

la comisii 
09.12.2015 

(termen depunere 
raport:29.12.2015) 

70. 
PL-x  

896/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.9 al 
Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Juridică 

la comisii 
21.12.2015 

(termen depunere 
raport:10.02.2016) 

71. 
PL-x  

61/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.1 din 
Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate 
pensionarilor pentru transportul intern şi pentru 
completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Transport 

la comisii 
09.03.2016 

(termen depunere 
raport:05.04.2016) 

72. 
PL-x  

96/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică  
Mediu 

la comisii 
29.03.2016 

73. 
PL-x  

103/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică  
Mediu 

la comisii 
30.03.2016 

74. 
PL-x  

105/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
29.03.2016 

(termen depunere 
raport:14.04.2016) 

75. 
PL-x  

109/2016 

Proiect de Lege privind instituirea unor cerinţe 
generale referitoare la lucrările la reţelele şi 
gospodăriile tehnice care afectează străzile şi 
parcările publice 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Transport 

la comisii 
29.03.2016 

(termen depunere 
raport:19.04.2016) 

76. 
PL-x  

120/2016 

Proiect 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 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Administraţie 

Juridică 

la comisii 
30.03.2016 

(termen depunere 
raport:19.04.2016) 

77. 
PL-x  

129/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 

Camera 
decizionala Agricultură 

la comisii 
06.04.2016 

(termen depunere 
raport:28.04.2016) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14923
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14923
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15355
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15355
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15360
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15360
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=19&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=19&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15400
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15400
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15435
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15435
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&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=15528
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15528
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&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=15574
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15574
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/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15581
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15581
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/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15591
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15591
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15584
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15584
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&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=15595
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15595
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
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=15613
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15613
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
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78. 
PL-x  

146/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.10 din 
Legea nr.264/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale 

Camera 
decizionala 

Sănătate  
Învăţământ  

Juridică 

la comisii 
13.04.2016 

79. 
PL-x  

187/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
20.04.2016 

(termen depunere 
raport:19.05.2016) 

80. 
PL-x  

188/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
20.04.2016 

(termen depunere 
raport:19.05.2016) 

81. 
PL-x  

195/2016 
Proiect de Lege privind promovarea transportului 
ecologic 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Transport  

Mediu 

la comisii 
26.04.2016 

82. 
PL-x  

215/2016 
Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
26.04.2016 

(termen depunere 
raport:26.05.2016) 

83. 
PL-x  

224/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Mediu 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:24.05.2016) 

84. 
PL-x  

225/2016 

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

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:24.05.2016) 

85. 
PL-x  

230/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii asistenţei sociale nr.292/2011 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:24.05.2016) 

86. 
PL-x  

232/2016 
Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie 
- Ziua Banatului 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Cultură 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:24.05.2016) 

87. 
PL-x  

252/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor 

Camera 
decizionala 

Drepturile 
omului  
Juridică 

la comisii 
16.05.2016 

(termen depunere 
raport:14.06.2016) 

88. 
PL-x  

253/2016 
Proiectul Legii sindicatelor 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
16.05.2016 

(termen depunere 
raport:14.06.2016) 

89. 
PL-x  

266/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
13.06.2016 

(termen depunere 
raport:28.06.2016) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15623
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15623
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
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=15653
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15653
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15418
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15418
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=15661
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15661
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15691
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15691
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15704
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15704
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15711
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15711
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15706
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15706
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15697
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15697
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
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15387
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15387
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=15721
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15721
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15752
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15752
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
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90. 
PL-x  

274/2016 

Proiect de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, 
aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică 
şi socială a României pe termen lung 

Camera 
decizionala 

Economică  
Muncă 

la comisii 
15.06.2016 

(termen depunere 
raport:30.06.2016) 

91. 
PL-x  

275/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.52 
din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
15.06.2016 

(termen depunere 
raport:30.06.2016) 

92. 
PL-x  

286/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
21.06.2016 

(termen depunere 
raport:30.06.2016) 

93. 
PL-x  

288/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
21.06.2016 

(termen depunere 
raport:08.09.2016) 

94. 
PL-x  

297/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor aministraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
27.06.2016 

(termen depunere 
raport:08.09.2016) 

95. 
PL-x  

317/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
naţional mobil 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
01.09.2016 

(termen depunere 
raport:15.09.2016) 

96. 
PL-x  

329/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.7 
din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
13.09.2016 

(termen depunere 
raport:04.10.2016) 

97. 
PL-x  

330/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea 
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului national şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
13.09.2016 

(termen depunere 
raport:04.10.2016) 

98. 
PL-x  

333/2016 

Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi tramvaie 

Camera 
decizionala 

Buget  
Industrii  
Juridică  

Transport 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:20.09.2016) 

99. 
PL-x  

334/2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:29.09.2016) 

100. 
PL-x  

338/2016 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate 

Camera 
decizionala 

Apărare  
Politică 
externă 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15766
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15766
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15770
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15770
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=15464
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15464
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=15321
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15321
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=15149
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15149
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=15817
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15817
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15852
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15852
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=15850
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15850
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=15875
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15875
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
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/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15864
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15864
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15443
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15443
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2
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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101. 
PL-x  

348/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
26.09.2016 

102. 
PL-x  

349/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:04.10.2016) 

103. 
PL-x  

355/2016 

Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist 
operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă 
judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
26.09.2016 

104. 
PL-x  

356/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Agricultură 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

105. 
PL-x  

357/2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonaţa 
Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Transport 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

106. 
PL-x  

370/2016 

Proiectul Legii completarea art.12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

107. 
PL-x  

371/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) 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 

Camera 
decizionala Agricultură 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

108. 
PL-x  

372/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi material pentru 
fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată 
în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 

Camera 
decizionala Apărare 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

109. 
PL-x  

376/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

110. 
PL-x  

392/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.11 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 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 
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111. 
PL-x  

393/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind 
reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru 
reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii 
speciale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

112. 
PL-x  

394/2016 

Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua 
Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare 
naţională 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

113. 
PL-x  

395/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 

Camera 
decizionala Agricultură 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

114. 
PL-x  

397/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

115. 
PL-x  

400/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996 

Camera 
decizionala Mediu 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

116. 
PL-x  

402/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 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 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

117. 
PL-x  

403/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

118. 
PL-x  

405/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri 
pentru redimensionarea ecologică şi economică pe 
sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la 
schimbările climatice 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

119. 
PL-x  

421/2016 
Proiect de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul 
prestării de servicii transnaţionale 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

120. 
PL-x  

422/2016 
Proiect de Lege privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 
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121. 
PL-x  

424/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, precum şi pentru modificarea 
art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

122. 
PL-x  

425/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 
infrastructura rutieră 

Camera 
decizionala Transport 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

123. 
PL-x  

426/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
mobil 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

124. 
PL-x  

427/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

125. 
PL-x  

436/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 

Camera 
decizionala 

Buget  
Administraţie 

Juridică 

la comisii 
11.10.2016 

126. 
PL-x  

437/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din 
Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole nr.164/2015 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Agricultură 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

127. 
PL-x  

438/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din 
Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Transport 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

128. 
PL-x  

457/2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.9 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 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

129. 
PL-x  

458/2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

130. 
PL-x  

461/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

131. 
PL-x  

463/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

132. 
PL-x  

464/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala 

Buget  
Sănătate 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 
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133. 
PL-x  

465/2016 
Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

134. 
PL-x  

486/2016 

Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind 
indemnizaţia viageră pentru mamele care au născut şi 
crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

135. 
PL-x  

513/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 
privind protecţia animalelor 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

136. 
PL-x  

515/2016 
Proiectul Legii referitor la procedura privind emiterea 
somaţiei de plată pentru creanţele necontestate 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

137. 
PL-x  

516/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

138. 
PL-x  

517/2016 
Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind 
Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

139. 
PL-x  

518/2016 

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

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

140. 
PL-x  

519/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

141. 
PL-x  

520/2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

142. 
PL-x  

521/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

143. 
PL-x  

525/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din 
Legea minelor nr. 85/2003 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Mediu 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

144. 
PL-x  

527/2016 

Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15984
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15984
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15478
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15478
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16042
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16042
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=15489
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15489
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16046
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16046
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15552
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15552
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16051
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16051
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16052
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16052
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16053
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16053
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15747
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15747
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=16037
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16037
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15488
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15488
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
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145. 
PL-x  

528/2016 
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua 
Olteniei 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Cultură 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

146. 
PL-x  

529/2016 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu 
de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul 
public al statului şi din administrarea Centrului de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul 
Dâmboviţa, în domeniul pubic al comunei Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

147. 
PL-x  

530/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din 
Oronanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români 

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

148. 
PL-x  

531/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului 
de tutun 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

149. 
PL-x  

532/2016 
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire 
a martirilor români din temniţele comuniste 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

150. 
PL-x  

533/2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Sănătate 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

151. 
PL-x  

534/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare 

Camera 
decizionala 

Buget  
Administraţie 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

152. 
PL-x  

535/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

153. 
PL-x  

536/2016 
Proiect de Lege privind creşterea salariilor medicilor din 
sistemul public din România 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

154. 
PL-x  

537/2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

155. 
PL-x  

538/2016 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor 

Camera 
decizionala Mediu 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

 
 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15510
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15510
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
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15492
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15492
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=16044
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16044
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16045
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16045
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15546
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15546
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16047
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16047
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15565
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15565
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16048
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16048
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=16049
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16049
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16050
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16050
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15725
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15725
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
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II. PROPUNERI LEGISLATIVE AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE 

ALE CAMEREI DEPUTAțILOR 
 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. 
PL-x  

390/2008 
Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea 
serviciului de iluminat public nr.230/2006 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
17.06.2008 

(termen depunere 
raport:16.09.2008) 

2. 
PL-x  

654/2009 
Propunere legislativă privind regimul juridic al 
patrimoniului sindical din România 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
14.12.2009 

(termen depunere 
raport:04.02.2010) 

3. 
PL-x  

271/2010 
Propunere legislativă "Legea holdingului" 

Camera 
decizionala 

Economică  
Industrii 

la comisii 
03.05.2010 

(termen depunere 
raport:27.05.2010) 

4. 
PL-x  

288/2010 
Propunere legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
03.05.2010 

(termen depunere 
raport:27.05.2010) 

5. 
PL-x  

647/2010 

Propunere 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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
09.11.2010 

(termen depunere 
raport:24.11.2010) 

6. 
PL-x  

698/2010 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
22.11.2010 

(termen depunere 
raport:21.12.2010) 

7. 
PL-x  

714/2010 
Propunere legislativă privind producerea energiei electrice 
şi termice în cogenerare 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
24.11.2010 

(termen depunere 
raport:23.12.2010) 

8. 
PL-x  

516/2011 
Propunere legislativă "Legea Arhivelor" 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
13.09.2011 

(termen depunere 
raport:06.10.2011) 

9. 
PL-x  

230/2012 
Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al 
Ordonanţei nr.189 din 2000 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
29.05.2012 

(termen depunere 
raport:20.06.2012) 

10. 
PL-x  

373/2012 

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

Camera 
decizionala Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:04.10.2012) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8787
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8787
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10090
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10090
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11051
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11051
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10555
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10555
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10910
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10910
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10976
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10976
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11153
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11153
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12206
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12206
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12279
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12612
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12612
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
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11. 
PL-x  

435/2012 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolventei 

Camera 
decizionala 

Economică  
Juridică 

la comisii 
15.10.2012 

(termen depunere 
raport:31.10.2012) 

12. 
PL-x  

178/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei 
circulaţiei pe infrastructura rutieră 

Camera 
decizionala Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:20.06.2013) 

13. 
PL-x  

268/2013 
Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanţelor 
fiscale accesorii 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
02.09.2013 

(termen depunere 
raport:17.09.2013) 

14. 
PL-x  

296/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 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 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
17.09.2013 

(termen depunere 
raport:08.10.2013) 

15. 
PL-x  

308/2013 

Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român 
de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice "-
S.A 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
23.09.2013 

(termen depunere 
raport:14.10.2013) 

16. 
PL-x  

557/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
02.12.2013 

(termen depunere 
raport:26.12.2013) 

17. 
PL-x  

594/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor 
nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor 
de minerit pe bază de cianuri 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Mediu 

la comisii 
10.02.2014 

(termen depunere 
raport:17.02.2014) 

18. 
PL-x  

645/2013 

Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" 
pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, 
primar şi gimnazial 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Învăţământ 

la comisii 
16.12.2013 

(termen depunere 
raport:17.02.2014) 

19. 
PL-x  

684/2013 
Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
23.12.2013 

(termen depunere 
raport:27.02.2014) 

20. 
PL-x  

72/2014 
Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fară 
deţinator, identificarea şi controlul reproducerii câinilor 

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:20.03.2014) 

21. 
PL-x  

172/2014 

Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a 
învăţământului profesional, universitar şi a cercetării 
ştiinţifice 

Camera 
decizionala 

Buget  
Învăţământ 

la comisii 
07.04.2014 

(termen depunere 
raport:29.04.2014) 

22. 
PL-x  

195/2014 
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 
din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Transport 

la comisii 
12.05.2014 
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23. 
PL-x  

210/2014 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare Nr.7/1996 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
28.04.2014 

24. 
PL-x  

238/2014 

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

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
28.04.2014 

(termen depunere 
raport:29.05.2014) 

25. 
PL-x  

287/2014 

Propunere legislativă privind amânarea executării silite a 
persoanelor fizice care au accesat credite în franci 
elveţieni 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
10.06.2014 

(termen depunere 
raport:04.09.2014) 

26. 
PL-x  

383/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor 

Camera 
decizionala Economică 

la comisii 
02.09.2014 

(termen depunere 
raport:25.09.2014) 

27. 
PL-x  

409/2014 
Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR 
NAŢIONALE 

Camera 
decizionala 

Învăţământ  
Cultură 

la comisii 
08.09.2014 

(termen depunere 
raport:23.09.2014) 

28. 
PL-x  

516/2014 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
respective a diapoziţiilor art.39 din Legea 51/1995 privind 
profesia de avocat 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.12.2014 

(termen depunere 
raport:18.12.2014) 

29. 
PL-x  

527/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.12.2014 

(termen depunere 
raport:18.12.2014) 

30. 
PL-x  

581/2014 
LEGEA ZOOTEHNIEI 

Camera 
decizionala Agricultură 

la comisii 
15.12.2014 

(termen depunere 
raport:10.02.2015) 

31. 
PL-x  

601/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică  

Transport 

la comisii 
19.12.2014 

(termen depunere 
raport:04.02.2015) 

32. 
PL-x  

53/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
16.02.2015 

(termen depunere 
raport:05.03.2015) 

33. 
PL-x  

83/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
republicată 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
25.02.2015 

(termen depunere 
raport:11.03.2015) 

34. 
PL-x  

85/2015 

Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici 
auto din România 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Transport 

la comisii 
25.02.2015 

(termen depunere 
raport:11.03.2015) 
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35. 
PL-x  

103/2015 
Propunere legislativă privind plata unor sume personalului 
din învăţământ 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:11.03.2015) 

36. 
PL-x  

104/2015 
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
art.587 din Codul de Procedură Penală 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:11.03.2015) 

37. 
PL-x  

108/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică  

Transport 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:11.03.2015) 

38. 
PL-x  

110/2015 
Propunere legislativă "Legea meşteşugarilor artizani" 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Muncă 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:11.03.2015) 

39. 
PL-x  

142/2015 

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 
iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice destinate publicului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.506/3004 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 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Tehnologia 
informaţiei 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:17.03.2015) 

40. 
PL-x  

147/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:17.03.2015) 

41. 
PL-x  

150/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:17.03.2015) 

42. 
PL-x  

158/2015 
Propunere legislativă legislativă privind graţierea unor 
pedepse privative de libertate 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:17.03.2015) 

43. 
PL-x  

164/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.42 şi 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
02.03.2015 

(termen depunere 
raport:17.03.2015) 

44. 
PL-x  

201/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.14 şi 
art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi regim de închiriere 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Transport 

la comisii 
09.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 

45. 
PL-x  

214/2015 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
09.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 
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46. 
PL-x  

217/2015 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
09.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 

47. 
PL-x  

218/2015 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
09.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 

48. 
PL-x  

222/2015 

Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate 
autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu 
sisteme de semaforizare inteligentă 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Transport 

la comisii 
09.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 

49. 
PL-x  

258/2015 
Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de 
învăţământ 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Învăţământ 

la comisii 
16.03.2015 

(termen depunere 
raport:02.04.2015) 

50. 
PL-x  

289/2015 

Propunere 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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
23.03.2015 

(termen depunere 
raport:09.04.2015) 

51. 
PL-x  

306/2015 

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 
aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule 

Camera 
decizionala 

Buget  
Transport 

la comisii 
23.03.2015 

(termen depunere 
raport:09.04.2015) 

52. 
PL-x  

307/2015 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii 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 

Camera 
decizionala Apărare 

la comisii 
23.03.2015 

(termen depunere 
raport:09.04.2015) 

53. 
PL-x  

323/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din 
Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi 
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă 

la comisii 
30.03.2015 

(termen depunere 
raport:16.04.2015) 

54. 
PL-x  

336/2015 
Propunere legislativă privind Cinematografia 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
01.04.2015 

(termen depunere 
raport:16.04.2015) 

55. 
PL-x  

359/2015 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
20.04.2015 

(termen depunere 
raport:07.05.2015) 

56. 
PL-x  

361/2015 
Propunere legislativă privind acordarea de vouchere 
culturale 

Camera 
decizionala 

Buget  
Cultură 

la comisii 
20.04.2015 

(termen depunere 
raport:07.05.2015) 

57. 
PL-x  

391/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
04.05.2015 

(termen depunere 
raport:19.05.2015) 
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58. 
PL-x  

392/2015 
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
04.05.2015 

(termen depunere 
raport:19.05.2015) 

59. 
PL-x  

425/2015 

Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie, republicată 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Mediu 

la comisii 
18.05.2015 

(termen depunere 
raport:11.06.2015) 

60. 
PL-x  

489/2015 

Propunere legislativă pentru completarea art.102 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
17.06.2015 

(termen depunere 
raport:02.09.2015) 

61. 
PL-x  

501/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare 

Camera 
decizionala 

Drepturile 
omului  
Juridică 

la comisii 
22.06.2015 

(termen depunere 
raport:09.09.2015) 

62. 
PL-x  

558/2015 
Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii 
nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
01.09.2015 

(termen depunere 
raport:22.09.2015) 

63. 
PL-x  

574/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
09.09.2015 

(termen depunere 
raport:28.09.2015) 

64. 
PL-x  

587/2015 

Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi 
ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
09.09.2015 

(termen depunere 
raport:02.10.2015) 

65. 
PL-x  

699/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

66. 
PL-x  

701/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

67. 
PL-x  

704/2015 
Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale 
prin măsuri de stimulare a cumpărărilor 

Camera 
decizionala 

Buget  
Industrii 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

68. 
PL-x  

708/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 

69. 
PL-x  

710/2015 

Propunere legislativă privind folosirea documentelor 
create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul 
Arhivistic Naţional al României depuse spre păstrare 
permanent la Arhivele Naţionale şi care conţin marcaje de 
informaţii clasificate 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:11.11.2015) 
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70. 
PL-x  

723/2015 

Propunere legislativă pentru completarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de stat 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
26.10.2015 

(termen depunere 
raport:19.11.2015) 

71. 
PL-x  

731/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
26.10.2015 

(termen depunere 
raport:19.01.2015) 

72. 
PL-x  

732/2015 

Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
26.10.2015 

(termen depunere 
raport:19.11.2015) 

73. 
PL-x  

736/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea 
unor măsuri bugetare 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
26.10.2015 

(termen depunere 
raport:19.11.2015) 

74. 
PL-x  

750/2015 
Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor profesionale 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
28.10.2015 

(termen depunere 
raport:24.11.2015) 

75. 
PL-x  

751/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
28.10.2015 

(termen depunere 
raport:24.11.2015) 

76. 
PL-x  

763/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) 
din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
02.11.2015 

(termen depunere 
raport:26.11.2015) 

77. 
PL-x  

769/2015 

Propunere legislativă pentru completarea art.32 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Mediu 

la comisii 
02.11.2015 

(termen depunere 
raport:26.11.2015) 

78. 
PL-x  

787/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic 
civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Transport 

la comisii 
04.11.2015 

(termen depunere 
raport:03.12.2015) 

79. 
PL-x  

789/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 
din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
04.11.2015 

(termen depunere 
raport:03.12.2015) 

80. 
PL-x  

792/2015 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Juridică 

la comisii 
04.11.2015 

(termen depunere 
raport:03.12.2015) 

81. 
PL-x  

796/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al 
articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa 
energetică şi a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a 
serviciului public de alimentare cu energie termică 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
09.11.2015 

(termen depunere 
raport:26.11.2015) 
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82. 
PL-x  

835/2015 
Propunere legislativă privind interzicerea exportului de 
lemn 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
25.11.2015 

(termen depunere 
raport:17.12.2015) 

83. 
PL-x  

837/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică  
Mediu 

la comisii 
25.11.2015 

(termen depunere 
raport:17.12.2015) 

84. 
PL-x  

850/2015 
Propunere legislativă privind decontarea serviciilor 
medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
25.11.2015 

(termen depunere 
raport:17.12.2015) 

85. 
PL-x  

874/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
09.12.2015 

(termen depunere 
raport:29.12.2015) 

86. 
PL-x  

898/2015 
Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
21.12.2015 

(termen depunere 
raport:10.02.2016) 

87. 
PL-x  

8/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea art.218 şi 219 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
03.02.2016 

(termen depunere 
raport:23.02.2016) 

88. 
PL-x  

13/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al 
art.7 din Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor 
în cadrul prestării de servicii transnaţionale 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
10.02.2016 

(termen depunere 
raport:03.03.2016) 

89. 
PL-x  

15/2016 

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

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
10.02.2016 

(termen depunere 
raport:03.03.2016) 

90. 
PL-x  

33/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-
222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
17.02.2016 

(termen depunere 
raport:10.03.2016) 

91. 
PL-x  

36/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
17.02.2016 

(termen depunere 
raport:10.03.2016) 

92. 
PL-x  

64/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
09.03.2016 

(termen depunere 
raport:05.04.2016) 

93. 
PL-x  

85/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 
2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
21.03.2016 

(termen depunere 
raport:14.04.2016) 
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94. 
PL-x  

88/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
21.03.2016 

(termen depunere 
raport:14.04.2016) 

95. 
PL-x  

89/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea 
nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
21.03.2016 

(termen depunere 
raport:14.04.2016) 

96. 
PL-x  

91/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
21.03.2016 

(termen depunere 
raport:14.04.2016) 

97. 
PL-x  

106/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică  
Mediu 

la comisii 
30.03.2016 

98. 
PL-x  

118/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin 
Legea nr.92/2012 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
29.03.2016 

(termen depunere 
raport:21.04.2016) 

99. 
PL-x  

119/2016 
Propunere legislativă privind stimularea prezentării 
gravidelor la consultaţiile prenatale 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
29.03.2016 

(termen depunere 
raport:21.04.2016) 

100. 
PL-x  

130/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
06.04.2016 

(termen depunere 
raport:03.05.2016) 

101. 
PL-x  

133/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
06.04.2016 

(termen depunere 
raport:03.05.2016) 

102. 
PL-x  

136/2016 
Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii 
nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
06.04.2016 

(termen depunere 
raport:03.05.2016) 

103. 
PL-x  

143/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Stiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Învăţământ 

la comisii 
11.04.2016 

(termen depunere 
raport:12.05.2016) 

104. 
PL-x  

147/2016 
Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Registrului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice 

Camera 
decizionala 

Învăţământ  
Cultură  
Juridică 

la comisii 
13.04.2016 

105. 
PL-x  

149/2016 

Propunere legislativă privind obligativitatea şi 
prioritizarea finanţării de fonduri europene a proiectelor şi 
obiectivelor de investiţii eligibile 

Camera 
decizionala 

Buget  
Administraţie 

la comisii 
11.04.2016 

(termen depunere 
raport:12.05.2016) 
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106. 
PL-x  

153/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
11.04.2016 

(termen depunere 
raport:12.05.2016) 

107. 
PL-x  

154/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
11.04.2016 

(termen depunere 
raport:12.05.2016) 

108. 
PL-x  

164/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
13.04.2016 

(termen depunere 
raport:12.05.2016) 

109. 
PL-x  

171/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii 
mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 
nr.487/2002 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
13.04.2016 

(termen depunere 
raport:12.05.2016) 

110. 
PL-x  

175/2016 
Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în sănătate 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
13.04.2016 

(termen depunere 
raport:12.05.2016) 

111. 
PL-x  

196/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din 
Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
20.04.2016 

(termen depunere 
raport:19.05.2016) 

112. 
PL-x  

199/2016 
Propunere legislativă privind organizarea reglementării în 
domeniul fondurilor europene nerambursabile 

Camera 
decizionala 

Buget  
Administraţie 

la comisii 
26.04.2016 

113. 
PL-x  

201/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică  

Transport 

la comisii 
26.04.2016 

114. 
PL-x  

203/2016 
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 

2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
Camera 

decizionala 

Industrii  
Juridică  

Transport 

la comisii 
20.04.2016 

(termen depunere 
raport:19.05.2016) 

115. 
PL-x  

209/2016 

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes 
national, judeţean şi local 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
26.04.2016 

(termen depunere 
raport:31.05.2016) 

116. 
PL-x  

210/2016 

Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie, republicată 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Mediu 

la comisii 
26.04.2016 

(termen depunere 
raport:31.05.2016) 

117. 
PL-x  

220/2016 

Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 
din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
26.04.2016 

(termen depunere 
raport:31.05.2016) 
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118. 
PL-x  

233/2016 

Propunere 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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:02.06.2016) 

119. 
PL-x  

237/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii 
nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:02.06.2016) 

120. 
PL-x  

239/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 
2009 - Codul Penal cu infracţiunea "Înşelăciunea privind 
date sau caracteristici ale vehiculelor" 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:02.06.2016) 

121. 
PL-x  

241/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:02.06.2016) 

122. 
PL-x  

244/2016 

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor 
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 1950-1961 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
03.05.2016 

(termen depunere 
raport:02.06.2016) 

123. 
PL-x  

276/2016 
Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
15.06.2016 

(termen depunere 
raport:30.06.2016) 

124. 
PL-x  

277/2016 

Propunere legislativă pentru completarea art.20 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 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică 

la comisii 
15.06.2016 

(termen depunere 
raport:30.06.2016) 

125. 
PL-x  

289/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochemist, biolog şi chemist, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Biochimiştilo, Biologilor şi 
Chimiştilor în sistemul sanitar din România 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
21.06.2016 

(termen depunere 
raport:08.09.2016) 

126. 
PL-x  

290/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 
din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Învăţământ 

la comisii 
22.06.2016 

127. 
PL-x  

291/2016 

Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea 
nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
21.06.2016 

(termen depunere 
raport:08.09.2016) 
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128. 
PL-x  

298/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
27.06.2016 

(termen depunere 
raport:08.09.2016) 

129. 
PL-x  

304/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic precum şi a Legii nr.200 din 
2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România, 
cu modificările şi completările ulterioare 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Învăţământ  

Juridică 

la comisii 
28.06.2016 

(termen depunere 
raport:13.09.2016) 

130. 
PL-x  

328/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), 
lit.a) şi b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
13.09.2016 

(termen depunere 
raport:04.10.2016) 

131. 
PL-x  

336/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:29.09.2016) 

132. 
PL-x  

337/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:29.09.2016) 

133. 
PL-x  

339/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică  

Transport 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

134. 
PL-x  

340/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi complearea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

135. 
PL-x  

343/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

136. 
PL-x  

344/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

137. 
PL-x  

345/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

138. 
PL-x  

346/2016 

Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea 
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

139. 
PL-x  

351/2016 

Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului 
Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din 
România - INSPUR 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Sănătate  

Învăţământ 

la comisii 
26.09.2016 
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140. 
PL-x  

353/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea art.465, 
alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:04.10.2016) 

141. 
PL-x  

354/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:04.10.2016) 

142. 
PL-x  

358/2016 

Propunere 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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

143. 
PL-x  

359/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al 
României nr.446/23.06.2015 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

144. 
PL-x  

361/2016 
Propunere legislativă pentru taxarea poluării 
produsă de autovehiculele utilizate în România 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică  

Transport 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

145. 
PL-x  

362/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
20.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

146. 
PL-x  

378/2016 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea 
profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Dieteticienilor din România 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

147. 
PL-x  

379/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de Guvern nr.27 din 31.08.2011 
privind transporturile rutiere 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Transport 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

148. 
PL-x  

382/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Codului Fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

149. 
PL-x  

383/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 

Camera 
decizionala 

Buget  
Administraţie 

la comisii 
27.09.2016 

150. 
PL-x  

384/2016 

Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

151. 
PL-x  

385/2016 
Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 

Camera 
decizionala 

Buget  
Administraţie 

la comisii 
27.09.2016 
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152. 
PL-x  

386/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

153. 
PL-x  

398/2016 

Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

154. 
PL-x  

406/2016 
Propunere legislativă pentru reglementarea şi 
organizarea votului electronic 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

155. 
PL-x  

407/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

156. 
PL-x  

409/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 
privind serviciile de transport public local 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Administraţie 

Transport 

la comisii 
04.10.2016 

157. 
PL-x  

411/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare 

Camera 
decizionala Agricultură 

la comisii 
03.10.2016 

(termen depunere 
raport:18.10.2016) 

158. 
PL-x  

428/2016 
Propunere legislativă privind Codul Rutier 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică  

Transport 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

159. 
PL-x  

429/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

160. 
PL-x  

430/2016 
Propunere legislativă pentru instituirea taxei de 
poluare 

Camera 
decizionala 

Buget  
Transport 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

161. 
PL-x  

440/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

162. 
PL-x  

441/2016 

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

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

163. 
PL-x  

442/2016 

Propunere legislativă privind Programul de 
solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu 
venituri reduse 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 
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164. 
PL-x  

443/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

165. 
PL-x  

444/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) şi 
(11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

166. 
PL-x  

445/2016 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

167. 
PL-x  

459/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea 
alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal 
(Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

168. 
PL-x  

467/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale 

Camera 
decizionala Agricultură 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

169. 
PL-x  

468/2016 

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

170. 
PL-x  

470/2016 
Propunere legislativă privind măsurile de 
prevenire şi control a tuberculozei 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

171. 
PL-x  

471/2016 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Manageriale din România 

Camera 
decizionala Învăţământ 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

172. 
PL-x  

484/2016 

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

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

173. 
PL-x  

485/2016 

Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Mediu 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

174. 
PL-x  

487/2016 

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

175. 
PL-x  

488/2016 

Propunere legislativă privind protejarea şi 
sprijinirea familiilor afectate de emisiunile de 
pulberi, gaze şi vapori provenite de la fostele 
fabrici, uzine şi întreprinderi din raza municipiului 
Turda 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 
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176. 
PL-x  

489/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 
din 23 iulie 2003 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Învăţământ 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

177. 
PL-x  

490/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Sănătate 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

178. 
PL-x  

491/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 
privind alocaţia de stat pentru copii 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

179. 
PL-x  

498/2016 
Propunere legislativă privind parteneriatul civil 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
31.10.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

180. 
PL-x  

522/2016 
Propunere legislativă privind activitatea de 
recuperare debite 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

181. 
PL-x  

523/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din 
Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date 

Camera 
decizionala 

Drepturile 
omului  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

182. 
PL-x  

524/2016 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:17.11.2016) 

183. 
PL-x  

539/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea alineatului (3) a articolului 68 din 
Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, 
republicată 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

184. 
PL-x  

540/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 
privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 
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III. PROIECTE DE LEGI CARE URMEAZĂ A FI TRIMISE SPRE AVIZARE 
COMISILOR 

 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

 

1. 
 

BP784/08.11.2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din 
Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de 
timbru 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

07.11.2016 

2. 

 
BP788/ 08.11.2016 

Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

07.11.2016 

3. 
 

BP789/ 08.11.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

07.11.2016 

4. 
 

BP790/ 08.11.2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

07.11.2016 
5. BP817/27.12.2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completrea Legii nr.297/2004 privind piaţa de 
capital 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

6. 

BP825/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 
privind arborarea drapelului României, intonarea 
imnului national şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

7. 
BP826/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din 
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
8. 

BP827/27.12.2016 
Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor 
integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu 
sindrom Down 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
9. 

BP828/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
10. 

BP829/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

11. 
BP830/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
12. 

BP831/27.12.2016 
Proiect de Lege privind modificarea Legii 
nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 
României 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
13. 

BP832/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
14. 

BP833/27.12.2016 
Proiect de Lege privind statutul personalului 
feroviar 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
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15. 
BP834/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
16. 

BP835/27.12.2016 
Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai 
ca Ziua Independenţei Naţionale a României 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
17. 

BP836/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
18. 

BP837/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
19. 

BP838/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea 
nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi 
operelor comemorative de război 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
20. 

BP839/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
21. 

BP840/27.12.2016 Proiect de Lege privind Codul aerian al României 
Camera 

decizionala 
adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

22. 
BP842/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.110 din 
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

23. 

BP843/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind 
emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor 
documente cetăţenilor români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

24. 
BP844/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.104 din 
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
25. 

BP845/27.12.2016 
Propunere legislativă pentru modificarea 
art.533 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.68 / 
2003 privind serviciile sociale 

Camera 
decizionala 

adoptată 
de Senat  

22.12.2016 

26. 
BP846/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.14 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 
privind serviciile poştale 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
27. 

BP847/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

28. 

BP848/27.12.2016 

Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

29. 
BP849/27.12.2016 

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

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
30. 

BP850/27.12.2016 
Propunere legislativă pentru completarea art. 12 din 
Legea nr.7 / 2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar 

Camera 
decizionala 

adoptată 
de Senat  

22.12.2016 
31. 

BP851/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.1 din 
Ordonanţa 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 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 
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32. 
BP852/27.12.2016 

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

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
33. 

BP853/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei produsă din sursele 
regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
34. 

BP854/27.12.2016 

Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului 
conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în 
localitatea Ştefăneşti, judeţul Argrş, de către 
Ministerul Culturii 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

35. 
BP855/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
36. 

BP856/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea 
serviciului public de alimentare cu energie termică 
nr.325/2006 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
37. 

BP857/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru mdificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu 
finanţare prin credite bancare cu garanţie 
guvernamentală 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

38. 
BP858/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănăţii 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
39. 

BP859/27.12.2016 
Proiect de Lege privind aprobarea Programului " 
Case sociale în mediul rural " 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

40. 
BP860/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
41. 

BP861/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea 
nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute 
ca persoane juridice de utilitate publică 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

42. 
BP862/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa 
nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
43. 

BP863/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 
din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

44. 
BP864/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului 
Locomotivelor din Dej 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
45. 

BP865/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

46. 
BP866/22.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

47. 
BP867/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
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48. 

BP868/27.12.2016 

Proiect de Lege privind stimularea personalului de 
cercetare, inovare , dezvoltare din universităţi, în 
vederea impulsionării procesului de dezvoltare 
economico-socială şi culturală a României 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

49. 
BP869/27.12.2016 

Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină 
utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

50. 

BP870/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui 
proaspăt pentru consum şi a produselor lactate 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

51. 

BP871/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind 
interzicerea cursurilor de educaţie sexuală în 
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără 
acordul scris al părinţilor sau tutorelui 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

52. 
BP872/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.139 din 
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
53. 

BP873/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii 
Române pe Proiect de Lege pentru înfiinţarea 
Autorităţii Române pentru Siguranţa Rutieră - 
ARSR Rutieră - ARSR 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

54. 
BP874/27.12.2016 

Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de 
sănătate 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
55. 

BP875/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
56. 

BP876/27.12.2016 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 
Camera 

decizionala 
adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

57. 
BP877/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
58. 

BP878/27.12.2016 

Proiect de Lege privind înfiinţarea, la nivelul 
administraţiei publice locale din comune, oraşe şi 
municipii a compartimentului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale 

Camera 
decizionala adoptat 

de Senat  
22.12.2016 

59. 
BP879/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) 
din Legea energiei şi gazelor naturale nr.123/2012 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

60. 
BP890/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.100 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
61. 

BP891/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru completarea art.118 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

62. 

BP892/27.12.2016 

Proiect de Lege pentru completarea art.24 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

63. 

BP893/27.12.2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
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64. 
BP894/27.12.2016 Proiect de Lege privind economia de acces 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
65. 

BP895/27.12.2016 
Proiect de Lege privind înfiinţarea Festivalului 
Internaţional "Bucureşti-Pasărea Măiastră " 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
66. 

BP896/27.12.2016 
Proiect de Lege privind raspunderea diriginţilor de 
şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
67. 

BP897/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legi      i dialogului social nr.62/2011 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
68. 

BP898/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
69. 

BP899/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 
/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
70. 

BP900/27.12.2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 
71. 

BP901/27.12.2016 

Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

 
III. PROPUNERI LEGISLATIVE CARE URMEAZĂ A FI TRIMISE SPRE 

AVIZARE COMISILOR 

Nr. 
crt. 

 
Numar/ 

data 

 
Titlul proiectului de lege 

 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

 
Stadiul în 
procesul 
legislativ 

 

1. 
 

BP791/ 08.11.2016 
Propunere legislativă privind diferenţierea 
substanţelor toxice de cele comestibile pentru a 
reduce riscurile de otrăvire 

 
Camera 

decizionala 

respinsă 
de Senat  

07.11.2016 

2. 
 

BP792 /08.11.2016 
Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 
Mai - Ziua Proclamării Independenţei României, ca 
zi de sărbătoare naţională 

 
Camera 

decizionala 

respinsă 
de Senat  

07.11.2016 

 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16140
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16141
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15773
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15776
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15778
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15788
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15782
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15783
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16070
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15668

