
Anexa nr.12 
 

LEGI ADOPTATE DE AMBELE CAMERE ALE PARLAMENTULUI 
AFLATE ÎN PROCEDURĂ DE REEXAMINARE LA CEREREA 

PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI în temeiul  art.77 alin.(2) din Constituția 
României sau ca urmare a DECIZIILOR CURțII CONSTITUțIONALE 

 
 

I. LEGI AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ÎN PROCEDURĂ DE 
REEXAMINARE  LA CEREREA PREșEDINTELUI, în temeiul  art.77 alin.(2) din 
Constituția României 

 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. 
PL-x  

7/2007 

LEGE  privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.131/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism 

Prima 
Camera 
sesizata 

Juridică 

la comisii 
08.10.2007 

(termen depunere 
raport:25.10.2007) 

2. 
PL-x  

844/2007 
LEGE privind Statutul Controlorului 
Civil de Trafic Aerian din România 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:14.04.2009) 

3. 
PL-x  

174/2010 
LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii gazelor nr.351/2004 

Camera 
decizionala 

Industrii 

la comisii 
03.09.2012 

(termen depunere 
raport:05.09.2012) 

4. 
PL-x  

370/2014 

LEGE  pentru completarea art.20 
alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
19.12.2014 

(termen depunere 
raport:22.12.2014) 

5. 
PL-x  

615/2015 
LEGE pentru modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Prima 
Camera 
sesizata 

Învăţământ 

la comisii 
01.02.2016 

(termen depunere 
raport:15.02.2016) 

6. 
PL-x  

785/2015 

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

Camera 
decizionala 

Muncă 

la comisii 
14.03.2016 

(termen depunere 
raport:24.03.2016) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8037
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8037
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8971
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8971
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=10951
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10951
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14268
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14268
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=15150
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15150
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15314
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15314
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
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7. 
PL-x  

804/2015 

LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.266/2008 privind 
modul în care funcţionează farmaciile şi 
cum se vând medicamentele 

Camera 
decizionala 

Sănătate 

la comisii 
19.09.2016 

(termen depunere 
raport:27.09.2016) 

8. 
PL-x  

810/2015 

LEGE privind supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar 
naţional 

Camera 
decizionala 

Buget 

la comisii 
15.06.2016 

(termen depunere 
raport:28.06.2016) 

9. 
PL-x  

881/2015 

LEGE  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala 

Sănătate 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

 
II. LEGI AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ÎN PROCEDURĂ DE 

REEXAMINARE CA URMARE A DECIZIILOR CURțII CONSTITUțIONALE 
 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. PL-x  
824/2006 

LEGE privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Codului de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea 
altor legi 

Camera 
decizionala 

Juridică 

la comisii 
16.03.2009 

(termen depunere 
raport:31.03.2009) 

2. PL-x  
442/2009 

LEGE pentru modificarea şi 
completarea art.7 din Legea 
50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
12.02.2013 

(termen depunere 
raport:04.03.2013) 

3. PL-x  
680/2011 

LEGE pentru abrogarea 
art.74 1din Codul penal 

Camera 
decizionala 

Juridică 

la comisii 
25.03.2014 

(termen depunere 
raport:01.04.2014) 

4. PL-x  
492/2015 

LEGE pentru modificarea şi 
completarea alin.(2) al art.15 din 
Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 

Prima 
Camera 
sesizata 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14960
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14960
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15329
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15329
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15416
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15416
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=7861
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=7861
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9981
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9981
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=12400
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12400
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15018
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15018
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
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5. PL-x  
542/2015 

LEGE pentru completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

Prima 
Camera 
sesizata 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
26.09.2016 

(termen depunere 
raport:06.10.2016) 

 
III. LEGI TRIMISE LA PROMULGARE PENTRU PENTRU CARE S-A 

EXERCITAT DREPTUL DE SESIZARE AL CURțII CONSTITUțIONALE 
 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. 
PL-x  

345/2014 

LEGE pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru 
consumatori 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

sesizare de 
neconstituţionalitate

25.10.2016 

2. 
PL-x  

555/2015 

LEGE privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat 

Camera 
decizionala 

Juridică 
sesizare de 

neconstituţionalitate
02.11.2016 

3. 
PL-x  

717/2015 

LEGE pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Munc 

sesizare de 
neconstituţionalitate

25.10.2016 

4. 
PL-x  

784/2015 

LEGE pentru modificare și 
completarea Legeii 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 din România 

Camera 
decizionala 

Juridică 
sesizare de 

neconstituţionalitate
04.11.2016 

5. 
PL-x  

84/2016 

LEGE privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2015 pentru 
aprobarea unor măsuri de 
gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul 
transporturilor 

Camera 
decizionala 

Transport 
sesizare de 

neconstituţionalitate
08.07.2016 

 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15088
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15088
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=13945
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13945
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=15046
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15046
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15272
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15272
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&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=15315
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15315
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15556
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15556
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
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6. 
PL-x  

104/2016 

LEGE pentru completarea art.41 din 
Legea recunoştinţei pentru Victoria 
Revoluţiei române din decembrie 
1989 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004 

Camera 
decizionala 

Juridică 
sesizare de 

neconstituţionalitate
25.10.2016 

7. 
PL-x  

112/2016 
LEGE privind procedura interpretării 
actelor normative 

Camera 
decizionala 

Juridică 
sesizare de 

neconstituţionalitate
15.11.2016 

8. 
PL-x  

413/2016 

LEGE pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, 
precum şi desfăşurarea activităţilor 
de transport naval în porturi şi pe căi 
navigabile 

Camera 
decizionala 

Transport 
sesizare de 

neconstituţionalitate
29.11.2016 

 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15297
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15297
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15585
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15585
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15694
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15694
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2

