
Anexa nr.4  

PROIECTELE DE LEGI PENTRU APROBAREA/RESPINGEREA 
ORDONANȚELOR GUVERNULUI SAU A ORDONANȚELOR DE 

URGENȚĂ ALE GUVERNULUI – art. 115 alin.(7) din Constituția României- 
CARE SE AFLĂ LA COMISIILE PERMANENTE PENTRU AVIZARE 

SAU CARE URMEAZĂ SĂ FIE PREZENTATE NOULUI BIROU 
PERMANENT PENTRU A FI TRIMISE LA COMISII 

 
I. PROIECTE DE LEGI PENTRU APROBAREA/RESPINGEREA 

ORDONANțELOR DE URGENțĂ  ALE GUVERNULUI AFLATE LA COMISIILE 
PERMANENTE PENTRU AVIZARE 

 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. 
PL-x  

718/2007 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică  

Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:27.11.2007) 

2. 
PL-x  

100/2009 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
16.02.2009 

(termen depunere 
raport:12.03.2009) 

3. 
PL-x  

118/2009 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru 
modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:17.03.2009) 

4. 
PL-x  

245/2009 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea 
art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:28.05.2009) 

5. 
PL-x  

592/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
09.11.2010 

(termen depunere 
raport:22.11.2010) 

6. 
PL-x  

634/2010 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.62/2010 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, şi 
pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul 
VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
09.11.2010 

(termen depunere 
raport:22.11.2010) 

7. 
PL-x  

770/2011 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.87/2011 pentru efectuarea 

Camera 
decizionala Transport la comisii 

24.02.2014 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8801
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8801
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9872
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9872
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9900
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=9900
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10121
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=10121
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11413
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11413
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=11442
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11442
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12474
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12474
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
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investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul 
accidentelor din sectorul de transport maritim 

(termen depunere 
raport:07.02.2012) 

8. 
PL-x  

393/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor 
imobile şi pentru modificarea unor acte normative 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
08.09.2014 

(termen depunere 
raport:17.09.2014) 

9. 
PL-x  

467/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
08.10.2014 

(termen depunere 
raport:23.10.2014) 

10. 
PL-x  

71/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea 
unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi 
pentru modificarea unor acte normative 

Camera 
decizionala 

Buget  
Sănătate 

la comisii 
23.02.2015 

(termen depunere 
raport:02.03.2015) 

11. 
PL-x  

239/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut 
de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
16.03.2015 

(termen depunere 
raport:26.03.2015) 

12. 
PL-x  

451/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice 

Camera 
decizionala Mediu 

la comisii 
10.06.2015 

(termen depunere 
raport:18.06.2015) 

13. 
PL-x  

627/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi 
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 

Camera 
decizionala 

Sănătate  
Învăţământ 

la comisii 
30.09.2015 

(termen depunere 
raport:15.10.2015) 

14. 
PL-x  

667/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea 
salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
19.10.2015 

(termen depunere 
raport:29.10.2015) 

15. 
PL-x  

716/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea 
şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Administraţie 

la comisii 
26.10.2015 

(termen depunere 
raport:12.11.2015) 

16. 
PL-x         

 828/2015 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul jocurilor de noroc 

Camera 
decizionala 

Buget 
la comisii 
25.11.2015 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14321
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14321
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=14405
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14405
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14637
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14637
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14778
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14778
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14987
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14987
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15164
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15164
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15224
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15224
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15271
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15271
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15367
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15367
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17. 
PL-x  

68/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) 
şi art.27 alin.(1) din Legea 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 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
14.03.2016 

(termen depunere 
raport:05.04.2016) 

18. 
PL-x  

82/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă  
Juridică  
Apărare 

la comisii 
29.03.2016 

19. 
PL-x  

141/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.2/2016 pentru suspendarea 
art.96 alin.(1) lit.f) din Legea nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
11.04.2016 

(termen depunere 
raport:28.04.2016) 

20. 
PL-x  

250/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri 
pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
16.05.2016 

(termen depunere 
raport:07.06.2016) 

21. 
PL-x  

303/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea 
măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor 
financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând 
patrimoniului cultural national mobil clasat în 
categoria tezaurul patrimoniului cultural national 
mobil 

Camera 
decizionala 

Buget  
Cultură 

la comisii 
28.06.2016 

(termen depunere 
raport:13.09.2016) 

22. 
PL-x  

324/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea 
anexei la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a 
unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte 
măsuri 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
13.09.2016 

(termen depunere 
raport:29.09.2016) 

23. 
PL-x  

325/2016 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Muncă 

la comisii 
13.09.2016 

(termen depunere 
raport:29.09.2016) 

24. 
PL-x  

326/2016 
 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului de 15/2016 pentru 
completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
13.09.2016 

 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15535
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15535
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15553
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15553
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15620
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15620
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15719
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15719
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15800
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15800
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15860
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15860
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15858
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15858
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15858
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15858
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
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25. 
PL-x  

414/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea art.31 alin.(1) 
din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

26. 
PL-x  

415/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2016 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2016 
privind stabilirea măsurilor necesare în vederea 
asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea 
unui bun aparţinând patrimoniului cultural national 
mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului 
cultural national mobil 

Camera 
decizionala 

Buget  
Cultură 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

27. 
PL-x  

417/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea 
art.8 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

28. 
PL-x  

420/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:20.10.2016) 

29. 
PL-x  

450/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea 
Legii nr.227/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

30. 
PL-x  

451/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative privind actele de 
stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

31. 
PL-x  

452/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

32. 
PL-x   

 453/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.47/2016 privind 
unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
17.10.2016 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15958
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15958
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15936
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15936
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15942
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15942
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15957
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15957
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15968
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15968
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15969
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15969
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=15970
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15970
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15971
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15971
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


- 5 - 
 

33. 
PL-x  

454/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.48/2016 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul culturii 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

34. 
PL-x  

455/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie 

Camera 
decizionala 

Agricultură  
Juridică  
Mediu 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

35. 
PL-x  

476/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Juridică  
Apărare 

la comisii 
31.10.2016 

36. 
PL-x  

478/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea 
unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a fondurilor structural şi de investiţii 
europene 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Afaceri 

europene 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

37. 
PL-x  

479/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 
privind cadrul institutional pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea asistenţei financiare 
acordate României prin Mecanismul financiar al 
Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul 
financiar norvegian pe perioada de programare 
2009-2014 

Camera 
decizionala 

Economică  
Afaceri 

europene 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

38. 
PL-x  

480/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

39. 
PL-x  

481/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice 

Camera 
decizionala Muncă 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

40. 
PL-x  

482/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Mediu 

la comisii 
24.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

41. 
PL-x  

495/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea 
şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la carea statul sau 
unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
31.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15972
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15972
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15973
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15973
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15994
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15994
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15996
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15996
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=33&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=33&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15997
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15997
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=33&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=33&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15998
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15998
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15999
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15999
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16000
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16000
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16014
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16014
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
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42. 
PL-x  

496/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de 
susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de 
la bugetul de stat 

Camera 
decizionala Buget 

la comisii 
31.10.2016 

(termen depunere 
raport:10.11.2016) 

43. 
PL-x  

500/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal 

Camera 
decizionala Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

44. 
PL-x  

501/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea 
regimului juridic al unui imobil 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

45. 
PL-x  

503/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Camera 
decizionala Sănătate 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

46. 
PL-x  

504/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

47. 
PL-x  

505/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

Camera 
decizionala Mediu 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

48. 
PL-x  

506/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea 
unor măsuri la nivelul administraţiei publice central 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

49. 
PL-x  

507/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea 
unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

50. 
PL-x  

508/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea 
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16015
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16015
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16028
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16028
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16030
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16030
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=16032
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16032
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16034
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16034
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=16035
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16035
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16041
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16041
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=16027
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16027
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=16029
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16029
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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51.
PL-x  

509/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi pentru 
aplicarea unitară a dispoziţiilor legale 

Camera 
decizionala 

Buget  
Muncă  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

52.
PL-x  

511/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor pentru 
bunuri imobile precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori 

Camera 
decizionala 

Buget  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

53.
PL-x  

512/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact asupra domeniului achiziţiilor publice 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

 
 

II. PROIECTE DE LEGI PENTRU APROBAREA ORDONANțELOR 
GUVERNULUI CARE SE AFLĂ LA COMISIILE PERMANENTE PENTRU 
AVIZARE 
 

Nr. 
crt. 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea 
Camerei 

Deputatilor 

Comisia 
sesizata în 

fond 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

1. 
PL-x  

725/2010 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere 

Camera 
decizionala Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:23.12.2010) 

2. 
PL-x  

656/2011 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Transport 

la comisii 
24.02.2014 

(termen depunere 
raport:08.12.2011) 

3. 
PL-x  

670/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare 

Camera 
decizionala Învăţământ 

la comisii 
28.11.2011 

(termen depunere 
raport:20.12.2011) 

4. 
PL-x  

74/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor 
măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu 
caracter de monopol natural din sectorul energiei 
electrice şi al gazului natural 

Camera 
decizionala 

Buget  
Industrii 

la comisii 
04.03.2013 

(termen depunere 
raport:26.03.2013) 

5. PL-x  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Camera Buget  la comisii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16033
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16033
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16039
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16039
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=16040
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16040
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11570
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=11570
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12389
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12389
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12398
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=12398
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13110
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13110
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13157
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
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97/2013 Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale 

decizionala Industrii 25.03.2013 
(termen depunere 
raport:11.04.2013) 

6. 
PL-x  

479/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a 
energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 
electroenergetic national, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 
MW 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Agricultură  

Juridică 

la comisii 
08.10.2014 

(termen depunere 
raport:28.10.2014) 

7. 
PL-x  

282/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii 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 

la comisii 
23.03.2015 

(termen depunere 
raport:09.04.2015) 

8. 
PL-x  

630/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule 

Camera 
decizionala 

Buget  
Transport 

la comisii 
30.09.2015 

(termen depunere 
raport:20.10.2015) 

9. 
PL-x  

781/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Juridică 

la comisii 
04.11.2015 

(termen depunere 
raport:12.11.2015) 

10. 
PL-x  

812/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date 
din registrele cu numele pasagerilor în cadrul 
cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi 
combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor 
conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii 
naţionale, precum şi pentru prevenirea şi 
înlăturarea amaninţărilor la adresa securităţii 
naţionale 

Camera 
decizionala 

Juridică  
Apărare  
Transport 

la comisii 
16.11.2015 

(termen depunere 
raport:03.12.2015) 

11. 
PL-x    

 839/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică 

Camera 
decizionala 

Învățămînt 
la comisii 
25.11.2015 

12. 
PL-x  

87/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de inchiriere 

Camera 
decizionala 

Industrii  
Administraţie 

Transport 

la comisii 
22.03.2016 

13. 
PL-x  

144/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de arhitect 

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
11.04.2016 

(termen depunere 
raport:28.04.2016) 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=13157
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14427
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14427
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14793
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14793
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15163
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15163
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15306
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15306
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15325
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15325
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15351
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15351
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15568
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15568
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15621
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15621
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
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14. 
PL-x  

213/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea 
produselor şi garanţiile asociate acestora 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
26.04.2016 

(termen depunere 
raport:26.05.2016) 

15. 
PL-x  

431/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

16. 
PL-x  

432/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de Administraţie 

Camera 
decizionala Administraţie 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

17. 
PL-x  

433/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plăţii 
contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia 
"Stichting Europeană " - Olanda 

Camera 
decizionala Cultură 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

18. 
PL-x  

435/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor 
măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la 
televiziunea analogică terestră la televiziunea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional 

Camera 
decizionala 

Cultură  
Tehnologia 
informaţiei 

la comisii 
10.10.2016 

(termen depunere 
raport:27.10.2016) 

19. 
PL-x  

460/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea 
spaţiului maritim 

Camera 
decizionala 

Administraţie 
Mediu 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

20. 
PL-x  

462/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor 
de origine animală 

Camera 
decizionala Agricultură 

la comisii 
17.10.2016 

(termen depunere 
raport:01.11.2016) 

21. 
PL-x  

499/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea 
Ordonanţei de uregenţă a Guvernului nr.77/1999 
privind unele măsuri pentru prevenirea 
incapacităţii de plată 

Camera 
decizionala Industrii 

la comisii 
31.10.2016 

(termen depunere 
raport:15.11.2016) 

22. 
PL-x  

526/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor 

Camera 
decizionala 

Muncă  
Juridică  
Apărare 

la comisii 
07.11.2016 

(termen depunere 
raport:22.11.2016) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15684
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15684
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15939
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15939
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15940
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15940
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15950
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15950
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15952
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15952
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=19&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=19&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15967
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15967
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15979
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15979
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16013
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16013
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16038
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16038
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2
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III. LEGI șI PROIECTE DE LEGI PENTRU APROBAREA/RESPINGEREA 
ORDONANțELOR DE URGENțĂ șI ORDONANțELOR GUVERNULUI CARE 
URMEAZĂ A FI PREZENTATE NOULUI BIROU PERMANENT PENTRU A FI 
TRIMISE LA COMISII 
 

Nr. 
crt 

Numar/ 
data 

Titlul proiectului de lege 
Calitatea Camerei 

Deputatilor 

Stadiul în 
procesul 
legislativ 

 

1. 
PL-x 

66/14.03.2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
REEXAMINARE CA URMARE A DECIZIEI CURȚII 

CONSTITUȚIONALE (D.C.C. nr.624/2016) 

Primă Cameră 
sesizată 

sesizare de 
neconstituţionalitate

17.10.2016 

2. 
BPI786/   

08.11.2016 

 
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea 
art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 
 

 
 

Camera 
 decizionala 

adoptat 
de Senat  

07.11.2016 

3. 
BPI787/   

08.11.2016 

 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din 
Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri 
pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare 
cu energie termică a populaţiei 
 

 
 
 

Camera  
decizionala 

adoptat 
de Senat  

07.11.2016 

4. 
BPI785/   

08.11.2016 

 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2016 pentru modificarea şi completarea art.2 din 
Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare 
acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionateîn cadrul Programului privind reducerea 
poverii tuberculozei în România, prin reformarea 
sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea 
gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin 
asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi 
abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru 
perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de 
Fundaţia Romanian Angel Appeal 

 
 
 
 
 
 

Camera  
decizionala 

adoptat 
de Senat  

07.11.2016 

5. 
BP818/  

27.12.2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 
economici din industria de apărare şi reglementarea altor 
măsuri fiscal bugetare 

 
Camera  

decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

6. 
BP819 

/27.12.2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

28.12.2016 

7. 
BP820/ 

27.12.2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor 
persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15544
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15544
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=140508
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16066
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16066
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16067
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16067
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16065
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16065
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16142
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16142
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16120
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16120
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16119
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16119
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8. 

BP821/ 
27.12.2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual 
având ca obiectiv dezvoltarea regională 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

9. 

BP822/ 
27.12.2016 

Proiect de Lege pentru aprbarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

10. 
BP823/ 

27.12.2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă 

 
Camera 

decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

11. 
BP824/ 

27.12.2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei şi sportului nr.69/2000 

Camera 
decizionala 

adoptat 
de Senat  

22.12.2016 

 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16113
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16113
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16114
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16114
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16115
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16115
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16116
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16116

