
                                            Anexa nr.1                
 

INIȚIATIVE LEGISLATIVE  ÎNSCRISE  
PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

I. PROIECTE DE LEGI ȘI PROPUNERI LEGISLATIVE ÎNSCRISE PE 
ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

A.  PROIECTELE DE LEGI CARE SE DEZBAT PROCEDURĂ DE URGENȚĂ 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului, precum şi modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x 270/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
7.06.2016 
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu 
(Adoptare) – distribuit - 01.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
*) Poziţiile din ordinea de zi care au asterisc sunt nou introduse, după aprobarea ordinii de zi de către Biroul permanent şi 
Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în şedinţa din ziua de luni, 7.11.2016. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2015 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice       (PL-x 474/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –15.06.2015 
Raport comun - Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică (Adoptarea Proiectului 
de lege privind respingerea O.U.G.  nr.10/2015) – distribuit - 01.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

3. Proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 264/2013) – lege ordinară –Adoptat  
de Senat – 25.06.2013 
Raport comun - Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică (Adoptare) – distribuit 
- 01.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2016 pentru 
modificarea art.1¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea 
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi 
executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor 
Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PL-x 416/2016) – lege ordinară 
– Adoptat  de Senat - 4.10.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru  apărare (Adoptare) – distribuit 
- 01.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016 pentru 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale (PL-x 418/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 4.10.2016 
Raport  - Comisia pentru buget- (Adoptare) – distribuit - 04.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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6. Propunerea legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura  (Pl-x 242/2014) – lege organică - Respinsă  de 
Senat – 22.04.2014 
Raport comun - Comisia  pentru agricultură şi Comisia pentru  mediu (Respingere) – 
distribuit - 02.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

7. 
* 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru (PL-x 394/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –21.10.2013 
Raport  –Comisia juridică (Adoptare) -  distribuit -  29.11.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

8. 
* 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2016 pentru 
modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe (PL-x 128/2016) – lege organică – Adoptat  de Senat –29.03.2016 
Raport- Comisia juridică(Adoptare) -  distribuit -  12.12.2016 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 

9. 
* 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 
infrastructura rutieră (PL-x 477/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport  –Comisia pentru transporturi (Adoptare) -  distribuit -  12.12.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

10. 
* 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2016 pentru 
modificarea alin.(4) al art.24¹ din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul 
transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 şi nr.1.107/70 
ale Consiliului (PL-x 311/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.06.2016 
Raport comun- Comisia pentru transporturi și  Comisia pentru industrii (Adoptare) -  
distribuit -  13.12.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative (PL-x 2/2017) – lege organică  
Procedură de urgenţă 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) -  distribuit-  19.01.2017 
Prima Cameră sesizată  
 

B. PROIECTE DE LEGI ȘI PROPUNERI LEGISLATIVE PENTRU CARE CAMERA 
DEPUTAȚILOR ESTE  PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ 
12. 

* 
Propunerea legislativă pentru  modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții Constituționale   (Pl-x 364/2016) – lege organică 
Raport - Comisia  juridică (Respingere) – distribuit - 02.11.2016 și Raport suplimentar 
(Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  25.11.2016, potrivit art.75 
alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, proiectul  de lege se consideră adoptat, în conformitate cu 
prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016) – lege organică 
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) – distribuit - 01.11.2016 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 6.09.2016; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  07.11.2016, potrivit art.75 
alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, proiectul  de lege se consideră adoptat, în conformitate cu 
prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

14. 
* 

Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 (Pl-x 366/2016) – lege organică 
Raport  comun – Comisia  juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) – 
distribuit - 8.11.2016 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 25.11.2016, potrivit art.75 
alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea   legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu 
prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

C. LEGI AFLATE ÎN REEXAMINARE POTRIVIT ART.77 ALIN.(2) DIN CONSTITUȚIA 
ROMÂNIEI 
15. 

* 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor  (PL-x 242/2008/2009)– lege organică 
Raport – Comisia  juridică (Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea OUG) -  
distribuit-  8.11.2016 
Prima Cameră sesizată 

D.  ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE 

16. Proiectul de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (PL-x 
423/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 4.10.2016 
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru  transporturi (Adoptare) – 
distribuit – 27.10.2016 
Cameră decizională 

17. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională  a pădurilor (PL-x 
396/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.09.2016 
Raport comun - Comisia  pentru agricultură și  Comisia pentru mediu (Adoptare) – distribuit 
– 28.10.2016 
 Cameră decizională 

18. Propunerea legislativă „Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”    (Pl-x 
466/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 10.10.2016 
Raport  comun – Comisia pentru administrație publică și Comisia  pentru cultură (Adoptare) 
– distribuit - 31.10.2016 
Cameră decizională 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 199/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –
4.03.2015 
Raport  comun – Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu (Adoptare) – distribuit - 
31.10.2016 
Cameră decizională 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (PL-x 176/2015) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport  comun – Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu (Adoptare) – distribuit - 
31.10.2016 
Cameră decizională 
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21. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (PL-x 673/2015) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –
13.10.2015 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit - 
01.11.2016 
Cameră decizională 

22. 
* 

Proiectul de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie (PL-x 327/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 
5.09.2016 
Raport  comun – Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare) -  
distribuit-  8.11.2016 
Cameră decizională 

23. 
* 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor (PL-x 159/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –
5.04.2016 
Raport  comun– Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) -  distribuit -  
8.11.2016 și Raport comun înlocuitor(Adoptare) -  distribuit - 21.11.2016 
Cameră decizională  

E.   ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 625/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 10.12.2013  
Raport comun - Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
5.04.2016 
Cameră decizională 

25. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă   a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 110/2014) – lege organică –Respins  
de Senat –3.03.2014 
Raport comun - Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
5.04.2016 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

26. Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr.195 din  12 decembrie 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 600/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
9.12.2013 
Raport comun - Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
5.04.2016 
Cameră decizională 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind 
circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 614/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
9.12.2013 
Raport comun - Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
5.04.2016 
Cameră decizională 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind 
circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 635/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
10.12.2013 
Raport comun - Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
5.04.2016 
Cameră decizională 
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29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind 
circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 615/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
9.12.2013 
Raport comun - Comisia  pentru  transporturi şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
5.04.2016 
Cameră decizională 

30. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 
202/2014) – lege organică - Respinsă  de Senat – 8.04.2014 
Raport - Comisia  pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 24.06.2015 și Raport înlocuitor 
(menține raportul inițial - Respingere) – distribuit – 6.04.2016 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 
9.03.2016) şi, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raport înlocuitor – 6.04.2016. 

31. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-x 616/2015) – lege ordinară –
Adoptat  de Senat –22.09.2015 
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 12.11.2015 și  Raport suplimentar 
(Respingere) – distribuit – 7.04.2016 
Cameră decizională 

32. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare 
nebancare (PL-x 891/2015) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –14.12.2015 
Raport - Comisia  pentru buget (Respingere) – distribuit – 7.04.2016 
Cameră decizională 

33. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului şi a luptei 
împotriva asupririi maghiare (Pl-x 790/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat -2.11.2015 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru cultură ( Respingere) – distribuit – 
12.04.2016 
Cameră decizională 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind 
cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare               (Pl-x 28/2016) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -15.02.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia  juridică (Respingere) – 
distribuit – 13.04.2016 
Cameră decizională 

35. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 
753/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat -26.10.2015 
Raport - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit - 18.04.2016 
Cameră decizională 

36. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, 
precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din 
România (PL-x 294/2014) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia  pentru muncă, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru 
transporturi (Respingere) – distribuit - 18.04.2016 
Cameră decizională 

37. Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012    (Pl-x 465/2015) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat -10.06.2015 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 20.04.2016 
Cameră decizională 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 51/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -23.02.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 20.04.2016 
Cameră decizională 
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39. Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 190 şi 190¹ din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 754/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
27.10.2015 
Raport - Comisia  pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 20.04.2016 
Cameră decizională 

40. Propunerea legislativă privind medicina şcolară (Pl-x 254/2014) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat – 22.04.2014 
Raport - Comisia  pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 20.04.2016 
Cameră decizională 

41. Propunerea legislativă pentru completarea art.190¹ al Legii  95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 561/2014) – lege ordinară - Respinsă  de Senat –2.12.2014 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 20.04.2016 
Cameră decizională 

42. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România 
(Pl-x 788/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat -2.11.2015 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 20.04.2016 
Cameră decizională 

43. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă 
practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din 
România (Pl-x 342/2012) – lege organică - Respinsă  de Senat – 17.09.2012 
Raport - Comisia  pentru  transporturi (Respingere) – distribuit - 21.04.2016 
Cameră decizională 

44. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (Pl-x 27/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -15.02.2016 
Raport  comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia  pentru muncă (Respingere) 
– distribuit - 21.04.2016 
Cameră decizională 

45. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (Pl-x 588/2014) – lege organică - Respinsă  
de Senat –8.12.2014 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 26.04.2016 
Cameră decizională 

46. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PL-x 108/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 7.03.2011 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 
27.10.2011, Raport comun  înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 5.04.2012,  Raport  comun 
înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 23.04.2012, Raport  comun înlocuitor (Adoptare) – 
distribuit – 22.10.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) – distribuit – 26.04.2016 
Cameră decizională 

47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 172/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 27.04.2016 
Cameră decizională 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 169/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 27.04.2016 
Cameră decizională 

49. Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 168/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
5.04.2016 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 27.04.2016 
Cameră decizională 
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50. Propunerea legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 (Pl-x 163/2016) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) – distribuit – 27.04.2016 
Cameră decizională 

51. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice  (Pl-x 148/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 4.04.2016 
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit – 27.04.2016 
Cameră decizională 

52. Propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 155/2016) 
– lege organică - Respinsă  de Senat - 4.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
4.05.2016 
Cameră decizională 

53. Propunerea legislativă pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 326/2015) – lege ordinară- Respinsă  de Senat – 24.03.2015 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 11.05.2016 
Cameră decizională 

54. Proiectul de Lege pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist (PL-x 
123/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 17.05.2016 
Cameră decizională 

55. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010  
(Pl-x 62/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -2.03.2016 
Raport  comun - Comisia  pentru administraţie publică şi Comisia juridică (Respingere) – 
distribuit – 18.05.2016 
Cameră decizională 

56. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (Pl-x 7/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -1.02.2016 
Raport  comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) – 
distribuit – 18.05.2016 
Cameră decizională 

57. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului (Pl-x 134/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -29.03.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere)– distribuit – 25.05.2016 
Cameră decizională 

58. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 417/2015) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat –12.05.2015 
Raport comun - Comisia pentru mediu, Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
(Respingere) – distribuit – 8.06.2016 
Cameră decizională 

59. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice   (Pl-x 115/2016) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat -21.03.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) 
– distribuit – 8.06.2016 
Cameră decizională 
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60. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999  (PL-x 873/2015) 
– lege organică – Adoptat  de Senat –7.12.2015 
Raport - Comisia  pentru muncă (Adoptare) – distribuit – 18.02.2016, Raport înlocuitor 
(Adoptare) – distribuit – 29.03.2016 și ultimul Raport înlocuitor (Respingere) – distribuit – 
9.06.2016 
Cameră decizională 

61. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 
132/2016) – lege organică – Adoptat  de Senat –29.03.2016 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 9.06.2016 
Cameră decizională 

62. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Pl-x 77/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -8.03.2016 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ  (Respingere) – distribuit – 
13.06.2016 
Cameră decizională 

63. Proiectul de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice (PL-x 738/2011) – lege organică 
- Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport comun - Comisia  juridică şi Comisia pentru apărare (Respingere) – distribuit – 
13.06.2016 
Cameră decizională 

64. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) şi (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 
iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Pl-x 216/2016) – lege organică - Respinsă  de 
Senat - 19.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 13.06.2016 
Cameră decizională 

65. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.124/2000 privind structura 
personalului Curţii Constituţionale (Pl-x 167/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
5.04.2016 
Raport  comun - Comisia pentru muncă  și Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
15.06.2016 
Cameră decizională 

66. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  (Pl-x 
126/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.03.2016 
Raport  - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 15.06.2016 
Cameră decizională  

67. Propunerea legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (Pl-x 124/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.03.2016 
Raport  - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 15.06.2016 
Cameră decizională 

68. Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 – Legea poliţiei 
locale (PL-x 44/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 12.02.2013 
Raport  comun - Comisia pentru muncă şi Comisia  pentru  administraţie publică  
(Respingere) – distribuit – 15.06.2016 
Cameră decizională 

69. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (PL-x 768/2015) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat –28.10.2015 
Raport comun - Comisia pentru administraţie publică şi Comisia  pentru mediu - (Respingere) 
– distribuit – 15.06.2016 
Cameră decizională 
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70. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 38/2010) – lege 
ordinară –  Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României
Raport  - Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 15.06.2016 
Cameră decizională 

71. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (Pl-x 150/2016) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat - 4.04.2016 
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru mediu și Comisia  pentru administrație 
publică (Respingere) – distribuit – 15.06.2016 
Cameră decizională 

72. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale  (Pl-x 173/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere) 
– distribuit – 15.06.2016 
Cameră decizională 

73. Propunerea legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii - cazuri 
sociale (Pl-x 135/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -29.03.2016 
Raport  comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică ( Respingere) 
– distribuit - 21.06.2016 
Cameră decizională 

74. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente (Pl-x 198/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 11.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 22.06.2016 
Cameră decizională 

75. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PL-x 
254/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 23.06.2016 
Cameră decizională 

76. Propunerea legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 234/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 25.04.2016 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 23.06.2016 
Cameră decizională 

77. Propunerea legislativă privind declararea UDMR drept organizaţie ilegală, anti-constituţională 
şi anti-statală (Pl-x 238/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 25.04.2016 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) – 
distribuit – 27.06.2016 
Cameră decizională 

78. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ, precum si pentru modificarea şi completarea Art.4 din Anexa I din Legea 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Anexei II, 
Cap.I, pct.6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice (Pl-x 756/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -27.10.2015 
Raport - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit - 27.06.2016 
Cameră decizională 
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79. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 32/2016) – lege organică - 
Respinsă  de Senat -15.02.2016 
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia  pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 
28.06.2016 
 Cameră decizională 

80. Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă 
Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti (PL-x 231/2016) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) – distribuit - 28.06.2016 
Cameră decizională 

81. Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat  (Pl-x 233/2015) – lege ordinară- Respinsă  de 
Senat – 4.03.2015 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 29.06.2016 
Cameră decizională 

82. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
(Pl-x 218/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 29.06.2016 
Cameră decizională 

83. Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990  (Pl-x 227/2016) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat - 25.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 29.06.2016 
Cameră decizională 

84. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, a partidelor 
politice (Pl-x 219/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 29.06.2016 
Cameră decizională 

85. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale (Pl-x 165/2016) – lege ordinară 
- Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru apărare și Comisia juridică 
(Respingere) – distribuit – 29.06.2016 
Cameră decizională 

86. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 92/2016) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat -15.03.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură  și Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit 
– 29.06.2016 
Cameră decizională 

87. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei 
electrice şi gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 243/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
26.04.2016 
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 30.06.2016 
Cameră decizională 

88. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare (Pl-x 852/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -18.11.2015 
Raport  comun - Comisia juridică şi Comisia  pentru  administraţie publică (Respingere) – 
distribuit –6.07.2016 
Cameră decizională 
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89. Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (PL-x 845/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport  - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit –6.07.2016 
Cameră decizională 

90. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi 
şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat   (Pl-x 174/2016) – lege ordinară 
- Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru sănătate și 
  Comisia pentru administrație publică (Respingere) – distribuit –12.07.2016 
Cameră decizională 

91. Propunerea legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanţa 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 (Pl-x 98/2016) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -15.03.2016 
Raport  comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii și Comisia 
juridică ( Respingere) – distribuit -  7.09.2016 
Cameră decizională 

92. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice (Pl-x 
202/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 12.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație  publică și Comisia pentru buget ( Respingere) 
– distribuit -  8.09.2016 
Cameră decizională 

93. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanţele publice  (Pl-
x 125/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -29.03.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget ( Respingere) – 
distribuit -  8.09.2016 
Cameră decizională 

94. Proiectul de Lege privind modificarea art.192 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (PL-x 31/2016) – lege organică – Adoptat  de Senat- 15.02.2016 
Raport - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit - 13.09.2016 
Cameră decizională 

95. Propunerea legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice (Pl-x 190/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 11.04.2016 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 13.09.2016 
Cameră decizională 

96. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice (PL-x 729/2015) – lege organică – Adoptat  de Senat –19.10.2015 
Raport - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit - 13.09.2016 
Cameră decizională 

97. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 152/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
4.04.2016 
Raport comun - Comisia  pentru administrație publică, Comisia pentru industrii, și Comisia 
juridică (Respingere) – distribuit - 13.09.2016 
Cameră decizională 
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98. Propunerea legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1), lit.a din Legea  nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor şi abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase 
pentru producerea obiectelor de cult (Pl-x 212/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 
19.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și  Comisia pentru buget (Respingere) – 
distribuit - 13.09.2016 
Cameră decizională 

99. Propunerea legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat (Pl-x 37/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -15.02.2016 
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia  pentru apărare - (Respingere) – distribuit - 
15.09.2016 
Cameră decizională 

100. Propunerea legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii - repausul 
săptămânal (Pl-x 735/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat -19.10.2015 
Raport - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit - 20.09.2016 
Cameră decizională 

101. Propunerea legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităţilor 
defavorizate afectate de sărăcie (Pl-x 14/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
2.02.2016 
Raport - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit - 20.09.2016 
Cameră decizională 

102. Propunerea legislativă pentru completarea alin(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, 
republicată (Pl-x 734/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat -19.10.2015 
Raport - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit - 20.09.2016 
Cameră decizională 

103. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987  (Pl-x 471/2013) – lege ordinară 
- Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 21.09.2016 
Cameră decizională 

104. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii 
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (Pl-x 302/2014) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat – 3.06.2014 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 21.09.2016 
Cameră decizională 

105. Propunerea legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state faţă de România 
(Pl-x 525/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -24.06.2015 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 21.09.2016 
Cameră decizională 

106. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, 
republicată (Pl-x 166/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport  comun - Comisia juridică, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru 
apărare (Respingere) – distribuit - 21.09.2016 
Cameră decizională 
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107. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 (PL-x 341/2011) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 22.09.2016 
Cameră decizională 

108. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente (Pl-x 242/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 26.04.2016 
Raport  comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) – 
distribuit - 22.09.2016 
Cameră decizională 

109. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 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 (Pl-x 200/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
12.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 
26.09.2016 
Cameră decizională 

110. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada    6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989 (Pl-x 217/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 19.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 26.09.2016 
Cameră decizională 

111. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor (Pl-x 280/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 8.06.2016 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare  (Respingere) - distribuit – 
27.09.2016 
Cameră decizională 

112. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-
x 90/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat -14.03.2016 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 28.09.2016 
Cameră decizională 

113. Propunerea legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităţilor 
defavorizate afectate de sărăcie (Pl-x 63/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
2.03.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) 
– distribuit - 28.09.2016 
Cameră decizională 

114. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate  (PL-x 
251/2016) – lege organică – Adoptat  de Senat - 9.05.2016 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) 
– distribuit - 28.09.2016 
Cameră decizională 

115. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii 
(Pl-x 240/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 25.04.2016 
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 28.09.2016 
Cameră decizională 
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116. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-
x 205/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 4.03.2015 
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 31.03.2015 și Raport suplimentar 
(Respingere) – distribuit - 28.09.2016 
Cameră decizională 

117. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură (PL-x 208/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 19.04.2016 
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit - 28.09.2016 
Cameră decizională 

118. Propunerea legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată (Pl-x 342/2016) – lege ordinară 
- Respinsă  de Senat - 6.09.2016 
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) – 
distribuit - 28.09.2016 
Cameră decizională 

119. Propunerea legislativă pentru reglementarea  numărului de ore alocate studiului disciplinei 
„Istorie” în învăţământul preuniversitar (Pl-x 352/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
13.09.2016 
Raport - Comisia pentru învățământ - (Respingere) – distribuit – 29.09.2016 
Cameră decizională 

120. Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.241/2006 (PL-x 335/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –30.03.2015 
Raport comun - Comisia pentru administraţie publică şi Comisia  pentru industrii 
(Respingere)  - distribuit – 15.10.2015 și Raport suplimentar   ( menține raportul inițial- 
Respingere) – distribuit – 3.10.2016  
Cameră decizională 

121. Propunerea legislativă privind acordarea cetăţeniei române membrilor comunităţilor româneşti 
de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice   (Pl-x 189/2016) – lege 
organică - Respinsă  de Senat - 11.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 4.10.2016 
Cameră decizională 

122. Propunerea legislativă pentru modificarea art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal (Pl-x 236/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 25.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 4.10.2016 
Cameră decizională 

123. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 
563/2014) – lege organică - Respinsă  de Senat –2.12.2014 
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 4.10.2016 
Cameră decizională 

124. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedură 
Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie 2010, în vigoare din 1 februarie 2014 
(Pl-x 398/2015) – lege organică - Respinsă  de Senat –4.05.2015 
Raport - Comisia  juridică (Respingere) – distribuit - 4.10.2016 
Cameră decizională 

125. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 235/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 25.04.2016 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 
6.10.2016 
Cameră decizională 
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126. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările 
cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989  (PL-x 111/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –
22.03.2016 
Raport  - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 4.10.2016 
Cameră decizională 

127. Propunerea legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetăţenilor 
persoane fizice din imobile cu destinaţie de locuinţă  (Pl-x 192/2013) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 4.06.2013 
Raport - Comisia juridică  (Respingere) – distribuit – 5.10.2016 
Cameră decizională 

128. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii (PL-x 579/2015) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –2.09.2015 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – 
distribuit – 16.03.2016 și Raport suplimentar  (menține raportul inițial- Respingere)- 
distribuit - 5.10.2016 
Cameră decizională 

129. Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul „Casa 
radio” situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -21.03.2016 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) – distribuit – 5.10.2016 
Cameră decizională 

130. Propunerea legislativă privind monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice 
locale şi organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau 
judeţean (Pl-x 625/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -22.09.2015 
Raport - Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 12.11.2015 și 
Raport suplimentar (menține raportul inițial- Respingere)- distribuit - 5.10.2016 
Cameră decizională 

131. Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul 
privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a 
autorităţilor administraţiei publice locale  (Pl-x 285/2014) – lege organică - Respinsă  de 
Senat – 3.06.2014 
Raport - Comisia  juridică (Respingere) – distribuit – 28.05.2015și  Raport suplimentar 
(Respingere) – distribuit - 11.10.2016 
Cameră decizională 

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

Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 11.10.2016 
Cameră decizională 

133. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind regimul 
acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, 
precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe pentru această activitate  (Pl-x 412/2016) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat - 27.09.2016 
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 12.10.2016 
Cameră decizională 

134. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 
287/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 13.06.2016 
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) – distribuit - 12.10.2016 
Cameră decizională 
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135. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi 
instituţia prefectului (Pl-x 197/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 11.04.2016 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) – distribuit - 12.10.2016 
Cameră decizională 

136. Propunerea legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 341/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
6.09.2016 
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 13.10.2016 
Cameră decizională 

137. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PL-x 295/2016) 
– lege ordinară – Adoptat  de Senat - 21.06.2016 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 
13.10.2016 
Cameră decizională 

138. Proiectul de Lege privind completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic  (PL-x 
831/2015) – lege organică – Adoptat  de Senat –18.11.2015 
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu 
(Respingere) – distribuit - 17.10.2016 
Cameră decizională 

139. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în 
valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei  (PL-x 267/2016) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) 
– distribuit - 17.10.2016 
Cameră decizională 

140. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  (Pl-x 151/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 4.04.2016 
Raport comun - Comisia  pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) – 
distribuit - 17.10.2016 
Cameră decizională 

141. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (Pl-x 
157/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport  comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație 
publică (Respingere) – distribuit - 18.10.2016 
Cameră decizională 

142. Proiectul de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PL-x 832/2015) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –23.11.2015 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) -  
distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 

143. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL-x 890/2015) – lege organică – Adoptat  de Senat –14.12.2015 
Raport comun - Comisia  pentru agricultură şi Comisia pentru mediu (Respingere) -  
distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 

144. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii  şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 229/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
26.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) -  
distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 
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145. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl-x 245/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 26.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) -  
distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 

146. Propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl-x 211/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 19.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și  Comisia pentru mediu (Respingere) -  
distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 

147. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii  şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare  (Pl-x 246/2016) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat - 26.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) -  
distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 

148. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL-x 263/2016) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) -  
distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 

149. Propunerea legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 381/2016) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat - 20.09.2016 
Raport - Comisia  pentru buget (Respingere) -  distribuit- 19.10.2016 
Cameră decizională 

150. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea art.4 din 
Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului (Pl-x 510/2014) – lege organică - Respinsă  de Senat – 25.11.2014 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Respingere) -  distribuit - 
20.10.2016 
Cameră decizională 

151. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor (Pl-x 170/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.04.2016 
Raport  comun- Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) – 
distribuit - 26.10.2016 
Cameră decizională 

152. Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet (Pl-x 446/2016) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat - 5.10.2016 
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) – distribuit - 26.10.2016 
Cameră decizională 

153. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general (Pl-x 363/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 13.09.2016 
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 
26.10.2016 
Cameră decizională 
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154. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în 
locuri, relaţii şi instituţii publice (Pl-x 65/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
1.03.2016 
Raport  comun – Comisia pentru administrație publică și Comisia  pentru cultură 
(Respingere) – distribuit - 31.10.2016 
 Cameră decizională 

155. Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România  (Pl-x 360/2015) – lege 
organică - Respinsă  de Senat – 15.04.2015 
Raport comun - Comisia  pentru agricultură, Comisia juridică şi Comisia pentru mediu 
(Respingere) – distribuit – 24.11.2015 și raport comun suplimentar ( menține raportul inițial – 
Respingere ) – distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 
6.09.2016) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar -01.11.2016. 

156. Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Pl-x 749/2010) – lege ordinară – 
Respinsă  de Senat – 24.11.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Respingere) –distribuit – 
14.05.2013, Raport comun suplimentar (Respingere) – distribuit – 9.12.2015 și ultimul Raport 
comun suplimentar (Respingere ) – distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 

157. Propunerea legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 109/2015) – lege 
ordinară- Respinsă  de Senat – 25.02.2015 
Raport comun -Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru 
transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 

158. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice   (Pl-x 116/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat 
-21.03.2016 
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru 
transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 

159. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru 
care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României în străinătate (PL-x 404/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 27.09.2016 
Raport comun - Comisia juridică și Comisia  pentru politică externă (Respingere)- distribuit - 
01.11.2016 
Cameră decizională 

160. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 186/2016) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat 11.04.2016 
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru 
transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 

161. Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 al Legea nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României (PL-x 194/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat 
12.04.2016 
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 
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162. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 504/2015) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat -16.06.2015 
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru 
transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 

163. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 572/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
2.09.2015 
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru 
transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 

164. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 871/2015) – lege ordinară - Respinsă  de Senat -
8.12.2015 
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru 
transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016 
Cameră decizională 

165. Proiectul de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente (PL-x 264/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru administrație și Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 
01.11.2016 
Cameră decizională 

166. Proiectul de Lege pentru modificarea art.68 alin.(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 (PL-x 265/2016) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru administrație și Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 
01.11.2016 
Cameră decizională 

167. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare (Pl-x 380/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 20.09.2016 
Raport  comun - Comisia  pentru administrație publică și Comisia pentru industrii 
(Respingere) – distribuit - 03.11.2016 
Cameră decizională 

168. 
* 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator (PL-x 483/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -
17.10.2016 
Raport – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 8.11.2016 
Cameră decizională 

169. 
* 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice  (PL-x 110/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –
22.03.2016 
Raport  comun– Comisia juridică, Comisia pentru tehnologia informațiilor și Comisia pentru 
administrație publică (Respingere) – distribuit - 15.11.2016 
Cameră decizională 
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170. 
* 

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată 
şi actualizată (Pl-x 279/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 8.06.2016 
Raport  comun– Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi 
(Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 

171. 
* 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
„Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov pentru realizarea obiectivului „Aeroport 
Internaţional Braşov-Ghimbav” (PL-x 373/2016) – lege organică – Adoptat  de Senat - 
20.09.2016 
Raport  comun– Comisia juridică și Comisia  pentru agricultură (Respingere) – distribuit - 
24.11.2016 
Cameră decizională 

172. 
* 

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

173. 
* 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 
ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 278/2016) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat - 8.06.2016 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 

174. 
* 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea 
şi organizarea profesiei de mediator (Pl-x 144/2015) – lege ordinară- Respinsă  de Senat – 
25.02.2015 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 

175. 
* 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, 
litera e din Legea 192 din 2006 (Pl-x 564/2014) – lege ordinară - Respinsă  de Senat –
2.12.2014 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 

176. 
* 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea 
şi organizarea profesiei de mediator (Pl-x 605/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
9.12.2013 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 

177. 
* 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2012 privind medierea 
şi organizarea profesiei de mediator (Pl-x 288/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
9.09.2013 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 
 
 



- 21 - 
 

178. 
* 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România (Pl-x 
292/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 9.09.2013 
Raport  – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 
Cameră decizională 

179. 
* 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public (Pl-x 360/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
13.09.2016 
Raport  –Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) – distribuit - 28.11.2016 
Cameră decizională 

180. 
* 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
(Pl-x 219/2015) – lege organică- Respinsă  de Senat – 4.03.2015 
Raport  –Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 29.11.2016 
Cameră decizională 

181. 
* 

Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă  
(Pl-x 312/2014) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 3.06.2014 
Raport  –Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 6.12.2016 
Cameră decizională 

182. Propunerea legislativă - Legea traducătorilor şi interpreţilor (Pl-x 259/2015) – lege ordinară- 
Respinsă  de Senat – 11.03.2015 
Raport- Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 21.12.2016 
Cameră decizională 

183. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 228/2015) – lege ordinară- 
Respinsă  de Senat – 4.03.2015 
Raport- Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 21.12.2016 
Cameră decizională 

184. Proiectul de Lege privind adopţia în România (PL-x 514/2016) – lege organică - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport  comun –Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 
06.01.2017 
Cameră decizională 

185. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate (PL-x 180/2015) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 
11.01.2017 
Cameră decizională 

186. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor  
(Pl-x 318/2016) – lege organică - Respinsă  de Senat - 27.06.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 
11.01.2017 
Cameră decizională 

187. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 13.09.2016 
Raport comun - Comisia pentru agricultură și  Comisia pentru industrii (Respingere) - 
distribuit - 17.01.2017 
Cameră decizională 
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188. Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea 
riscului de boală cardiovasculară (Pl-x 469/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
10.10.2016 
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 17.01.2017 
Cameră decizională 

189. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 
838/2015) - lege ordinară 
Procedură de urgenţă 
Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă propun RESPINGEREA Ordonanței. 
Cameră decizională 

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

191. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 
din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Pl-x 281/2016) 
– lege ordinară - Respinsă  de Senat - 8.06.2016 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.01.2017 
Cameră decizională 

192. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului Naţional „Creşe pentru copiii României”  
(PL-x 294/2016) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 21.06.2016 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.01.2017 
Cameră decizională 

193. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice (Pl-x 408/2016) – lege ordinară - Respinsă  de Senat - 
26.09.2016 
Comisia  pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit -
30.01.2017 
Ca ală meră decizion                      

 
 
II. INIȚIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE LA VOT FINAL 
                    

A. LEGI ORDINARE - RESPINGERI 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 497/2016) - lege ordinară 
Procedură de urgenţă 
Comisia pentru mediu propune RESPINGEREA proiectului de lege. 
Cameră decizională 

2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a 
livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase (PL-x 477/2015) – lege ordinară 
Procedură de urgenţă 
Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun RESPINGEREA proiectului de 
lege. 
Cameră decizională 
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii (Pl-x 868/2015) – lege ordinară  
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 624/2015) – lege ordinară 
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

5. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 758/2015) – lege ordinară 
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
 Cameră decizională 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  (Pl-x 800/2015) – lege ordinară  
Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru industrii propun RESPINGEREA propunerii 
legislative. 
 Cameră decizională 

7. Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor străine directe în România (Pl-x 348/2015) – 
lege ordinară  
Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru buget propun RESPINGEREA 
propunerii legislative. 
Cameră decizională 

8. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice (PL-x 696/2015) – lege ordinară  
Comisia pentru muncă  şi Comisia  pentru buget propun RESPINGEREA proiectului de lege. 
Cameră decizională 

9. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor (PL-x 337/2015) – lege ordinară  
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA proiectului de lege. 
Cameră decizională 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014 (Pl-x 853/2015) – lege ordinară  
Comisia  pentru  industrii şi Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii 
legislative. 
Cameră decizională 

11. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului   (Pl-x 515/2014) – 
lege ordinară  

Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

12. Propunerea legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii preţurilor la combustibili 
(Pl-x 622/2011) – lege ordinară  
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

13. Proiectul de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice  (PL-x 498/2014) – lege 
ordinară  
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege. 
Cameră decizională 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind 
serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) – lege ordinară  



- 24 - 
 
Comisia pentru politică externă propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 854/2015) – lege ordinară 
Comisia pentru politică externă propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 
pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2005 privind 
realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului (Pl-x 191/2016) – lege 
ordinară  
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

 B. LEGI ORGANICE 
       a) RESPINGERI 

17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 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  
(Pl-x 367/2016) – lege organică 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii 
legislative. 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  25.11.2016, potrivit art.75 
alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea   legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu 
prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

18. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor şi al altor acte normative (Pl-x 255/2015) – lege organică 
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

19. Propunerea legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a oricărei forme de 
secesionism (Pl-x 152/2015) – lege organică 
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

20. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor 
proveniţi din rândul  aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor 
publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi (Pl-x 404/2014) – lege 
organică  
Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget propun RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională 

21. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România (PL-x 16/2010) – lege organică  

Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA proiectului de lege. 
Cameră decizională 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei 
civile şi al situaţiilor de urgenţă (PL-x 175/2015) – lege organică  
Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA proiectului 
de lege. 
Cameră decizională  
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23. Propunerea legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică (Pl-x 107/2015) – lege organică 
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (PL-x 293/2014) – lege organică 
Comisia  juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun RESPINGEREA proiectului 
de lege. 
Cameră decizională 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor  Legii nr.188 din 8 
decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici    (Pl-x 602/2014) – lege organică  
Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun RESPINGEREA propunerii 
legislative. 
Cameră decizională 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 21/1991 privind cetăţenia română 
(Pl-x 893/2015) – lege organică 
 Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

27. Propunerea legislativă pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013  privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal (Pl-x 651/2015) – lege organică 
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
 Cameră decizională 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului (Pl-x 452/2013) – lege organică 
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
 Cameră decizională  

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Art.48, alin.(1) şi (2), din Legea nr.67/2004 din 25 
martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Pl-x 
482/2015) – lege organică  
Comisia  juridică  şi Comisia pentru administraţie publică propun RESPINGEREA propunerii 
legislative. 
Cameră decizională 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (Pl-x 365/2016) – 
lege organică 
Comisia pentru învăţământ propune RESPINGEREA propunerii legislative. 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  25.11.2016, potrivit art.75 
alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea   legislativă se consideră 
adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

B. LEGI ORGANICE  
b) ADOPTĂRI 
31. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 
230/2008/2009)  - lege organică 

Comisia pentru mediu propune Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea 
Legii cu amendamente. 
Cameră decizională 
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32. Propunerea legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar (Pl-x 282/2016) – lege organică 
Obiect de reglementare:   modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006, în sensul stabilirii în 
mod expres că prevederile art.44, 73 şi 731 se aplică şi personalului de specialitate din cadrul 
Autorităţii Electorale Permanente. 
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA propunerii legislative. 
Cameră decizională 

 


