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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
 

 
 În cea de-a doua sesiune parlamentară a anului 2018 (septembrie - decembrie), la 
Camera Deputaţilor au fost dezbătute 277 proiecte de legi, din totalul de 1239 proiecte aflate 
în procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 129 proiecte de legi au făcut parte 
din Programul legislativ prioritar al Guvernului. 
 Din totalul de 277 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 
sesiune, pentru 208 dintre acestea Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională. 
 Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 38 şedinţe ale plenului Camerei 
Deputaţilor şi 5 şedinţe comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au fost votate 275 
proiecte de legi, din care 117 au fost promulgate şi 50 respinse. De asemenea, au fost adoptate 
39 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor  şi 13 Hotărârii ale Parlamentului. 
 La data de 30 decembrie 2018, în procesul legislativ desfăşurat la Camera Deputaţilor 
se mai aflau 986 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 411 înscrise pe ordinea de zi 
a plenului Camerei Deputaţilor, şi 548 în dezbatere pe fond la comisiile permanente.  
 În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea septembrie - decembrie 2018, la 
Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 3969 întrebări adresate membrilor 
executivului, de un număr de 199 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 
de 3457, reprezentând 87,10 %  din totalul întrebărilor adresate. 
 Numărul interpelărilor adresate prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 1098, 
formulate de un număr de 153 deputaţi din care la  958 s-a răspuns, ceea ce reprezintă       
87,24 %. 
 În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 
acestora a fost de 2659 desfăşurate pe parcursul a 36 şedinţe, formulate de un număr de 214 
deputaţi. 
 La Camera Deputaţilor, în  sesiunea  septembrie-decembrie 2018, au fost depuse 8 
moţiuni simple: 
- Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti; 
- Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovită de pesta lui Daea;  
- Tripleta Dăncilă-Vâlcov-Teodorovici sugrumă administraţia publică locală din România; 
- Dănuţ Andruşcă sau cum să destabilizezi deliberat economia României. lncompetenţa 
falimentează România!; 
- Dănuţ Andruşcă sau cum să destabilizezi deliberat economia României. lncompetenţa 
falimentează România!; 
- PSD îngroapă cultura chiar în anul celebrării Centenarului;  
- Stimulat de PSD, fără pic de competenţă, taie Deneş în păduri şi la verzi ... şi la uscate; 
-  Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru), 
şi o moţiune de cenzură: 
- Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!. 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
(Situaţia cuprinde datele existente la 30 decembrie 2018) 

 
 
Totalul iniţiativelor legislative     1252  

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 905

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 347

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 208 

      277

– votate       275  
             din care: - înaintate la Senat        51 
                            - în procedura de promulgare   57 
                            - promulgate*  117 
                            - respinse definitiv   50 
                            - în mediere           1
                            - în divergenţă           1
2) Se află în proces legislativ 999
a) pe ordinea de zi 395
b) la comisii  578
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 
puncte de vedere Guvern 

8

3) Desesizări 2
 
 
 

                ▪ Cele  275 iniţiative legislative votate privesc: 
                          129 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                                     65  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 
                                        10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                  54  proiecte de legi  
                          146 propuneri legislativei legi 
slative 
 
 
 

               * În anul 2018 au fost promulgate 363 legi, 117 din inţiativele legislative adoptate în 
sesiunea   septembrie-decembrie 2018, iar 246 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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II.A.CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 Sesiunile februarie – iunie şi septembrie-decembrie 2018* 
(Situaţia cuprinde datele existente la 30 decembrie 2018) 

 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1504  

din care:  
– existente la începutul anului 2018 750

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 347

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 417

 542

– votate  540
             din care: - înaintate la Senat        81 
                            - în procedura de promulgare   68 
                            - promulgate** 302 
                            - respinse definitiv   89 
                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 986
a) pe ordinea de zi 411
b) la comisii  548
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 
puncte de vedere Guvern 

8

3) Desesizări 3

4) Retrase de iniţiatori 1

 
     Cele 540 iniţiative legislative votate privesc: 

                         237 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
             122  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               21  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     94  proiecte de legi  
                         303 propuneri legislative 
 
 
       * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 2-19 iulie 2018. 

 
** În anul 2018 au fost promulgate 363 legi. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 

   
 
 



 8 
 
 

III III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  
AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  

DE CAMERA DEPUTAŢILOR 
  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
(Situaţia cuprinde datele existente la 10 ianuarie 2019) 

 
Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul  buget  -  finanţe: 
 

1.   Lege privind distribuţia de asigurări 

                                              (PL–x394/2018)

Legea nr.853/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 853 din 8 octombrie 2018 

2. Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind 
ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat 
la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară 
în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010  
 

                                         (PL–x300/2018)

Legea nr.273/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1002 din 27 noiembrie 2018 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 
privind suspendarea serviciului public cu specific silvic 
pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost 
emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 

 (PL–x271/2018)

Legea nr.249/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.937 din 6 noiembrie 2018 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative 

 (PL–x321/2018)

Legea nr.260/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.963 din 14 noiembrie 2018 

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

    (PL–x828/2018)

Legea nr.250/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.942 din 7 noiembrie 2018 

6. Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 

                                            (PL–x483/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 90 de 

deputaţi aparţinând Grupului 
Parlamentar PNLsi USR  

din 2 noiembrie 2018 
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7. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici 
de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu 
opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe 
(CAT-DDO) între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 
2018 

                                             (PL–x408/2018)

Legea nr.306/2018 
La Monitorul Oficial 

 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare  
 

                                              (PL–x139/2018)

Legea nr.276/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1006 din 28 noiembrie 2018 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea 
riscului de dezangajare a fondurilor europene 

  
(PL–x417/2018)

Legea nr.278/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1006 din 28 noiembrie 2018 

10. Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

 (PL–x272/2018)

Legea nr.285/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1028 din 3 noiembrie 2018 
11. Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul

Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării
plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la
Bucureşti, la 18 octombrie 2017 

 (PL–x393/2018)

Legea nr.309/2018 
 La Monitorul Oficial 

12. Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 
29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea 
României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în 
Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 2017  
 

 (PL–x410/2018)

Legea nr.308/2018 
La Monitorul Oficial 

13. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene  
 

                                          (PL–x37/2018)

Legea nr.322/2018 
La Monitorul Oficial  

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor 
dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică  

  
(PL–x418/2018)

Legea nr.342/2018 
La Monitorul Oficial 
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15. Lege privind modificarea şi completarea Legii 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–x35/2018)

Legea nr.344/2018 
La Monitorul Oficial 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal 

                                             (PL–x34/2018)

Legea nr.346/2018 
La Monitorul Oficial 

17. Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 

  
(PL–x293/2018)

Legea nr.351/2018 
La Monitorul Oficial 

18. Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 

 (PL–x429/2018)

Legea nr.354/2018 
La Monitorul Oficial 

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului      nr. 4/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 
 

                                             (PL–x348/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 63 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal 

din 10 decembrie 2018 
20. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de 
către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului 
Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii 
mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 
2018 

  
(PL–x558/2018)

Legea nr.10/2019 
La Monitorul Oficial 

21.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în 
domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice 

                         (PL–x613/2018)

Legea nr.11/2019 
La Monitorul Oficial 

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 
pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene  

  (PL–x589/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului      nr. 
10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune 

   (PL–x584/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 
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24. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative  
 

  (PL–x708/2018)

Legea nr.13/2019 
La Monitorul Oficial 

25. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta 
Dunării” 

 (PL–x456/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

26. Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii 
 

(PL–x145/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

27. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-
bugetare 

                                             (PL–x285/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

28. Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar 

  
(PL–x84/2018)

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 

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

 (PL–x85/2018)

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 

30. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 

          (PL–x587/2018) 

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din 
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor 
 

 (Pl–x47/2018)

la Senat  
din 12 septembrie 2018 

 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
 

                                             (Pl–x88/2018)

la Senat  
din 12 septembrie 2018 
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3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare 
a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei 
persoanelor fizice  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

                                             (PL–x100/2016)

Legea nr. 235/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.851 din 8 octombrie 2018 
 

4. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind 
parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica 
Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 
18 februarie 2017  
 

 (PL–x311/2018)

Legea nr.274/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1023 din 3 decembrie 2018 

5. Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România 
şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 
septembrie 2017  
 

 (PL–x312/2018)

Legea nr.263/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.986 din 21 noiembrie 2018 
 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate  
 

   (Pl–x186/2018)

la Senat  
din 26 septembrie 2018 

 

7. Lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 
competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, 
urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării 
pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi 
privind libera circulaţie a acestor date 
 

    (PL–x424/2018)
 

Legea nr.363/2018 
La Monitorul Oficial  

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

    (PL–x592/2010)

Legea nr. 271/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.984 din 31 octombrie 2018 
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9. Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea 
nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii 
Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor 
Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul 
European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor 
contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, şi pentru 
modificarea anexei nr.2.2 din aceeaşi Ordonanţă 
 

 (PL–x469/2018)

Legea nr.2/2019 
La Monitorul Oficial 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în 
cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de 
concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996  
 

                                           (PL–x326/2017)

la Senat  
din 7 noiembrie 2018 

 

11. Lege privind declasificarea unor documente 
 

  
(PL–x616/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 10 decembrie  2018 

 
 

12. Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind 
unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

 (PL–x493/2017)

Legea nr. 297/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1040 din 7 decembrie 2018 
 

13.  Lege 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 
 

 (PL–x553/2017)

La promulgare 
din 24 noiembrie 2018 
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14. Proiect de Lege privind respingerea 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  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

       (PL–x7/2007)

În reeexaminare la Senat  
din 21 noiembrie 2018 

 
 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice  
 

                  (PL–x160/2018) 

Legea nr.5/2019 
La Monitorul Oficial  

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi comercianţi 
 

                                          (PL–x539/2017)

Legea nr.16/2019 
La Monitorul Oficial  

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum 
şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei 
 

                                         (PL–x614/2018)

La promulgare 
din 19 decembrie 2018 

 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale 
 
Se comunică respingerea  
                                                                         (Pl–x492/2018)  

la Senat  
din 12 decembrie 2018 

 

19. Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale  

                                            (PL–x354/2018)

La promulgare 
din 29 decembrie 2018 

 

20. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală 

                                             (PL–x427/2018)

La promulgare 
din 29 decembrie 2018 

 

21. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 

                                           (PL–x748/2018)

Legea nr.4/2019 
La Monitorul Oficial  
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22.  Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.682 din 06.11.2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1050 din 11.12.2018 

 (PL–x597/2017)

în reexaminare 
la Senat  

19 decembrie 2018 

 C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport : 
 

1. Lege pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011  
 

   (Pl–x 75/2018)

Legea nr.289/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1028 din 3 decembrie 2018 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu 
privire la Centenarul României  

  
(Pl–x 270/2018)

Legea nr. 238/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.865 din 12 octombrie 2018 

3.  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

                                          (PL–x 839/2015)

Legea nr. 241/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.871 din 15 octombrie 2018 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi 
în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a 
reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei 

(PL–x 386/2018)

la Senat  
din 2 octombrie 2018 

 

5. Lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

                                           (PL–x 85/2017)

Legea nr.244/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.919 din 31 octombrie 2018 
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6. Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 
29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea 
României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în 
Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 2017  
 

                                           (Pl–x 316/2018)

La promulgare 
din 15 decembrie 2018 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 
 
         (PL–x 491/2018)  

Legea nr.19/2019 
La Monitorul Oficial  

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002  

 (PL–x 374/2018)

la Senat  
din 11 noiembrie 2018 

 
9. Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din 

municipiul Bucureşti 

                                           (PL–x 67/2018)

Legea nr.316/2018 
La Monitorul Oficial  

10.  Lege privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din 
Braşov  

  
(PL–x 66/2018)

Legea nr.317/2018 
La Monitorul Oficial  

11. Lege privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş  

(PL–x 65/2018)

Legea nr.318/2018 
La Monitorul Oficial  

12. Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti  

(PL–x 18/2018)

Legea nr.319/2018 
La Monitorul Oficial  

13. Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind 
înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti 
 

                                            (PL–x 294/2018)

Legea nr.320/2018 
La Monitorul Oficial  

14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 
privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul 
de stat şi confesional  

 (PL–x 146/2018)

Legea nr.325/2018 
La Monitorul Oficial  

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 
  

                                         (PL–x 413/2018)

la Senat 
din 21 noiembrie 2018 

 

16. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

                                        (PL–x 470/2018)

la Senat 
din 21 noiembrie 2018 
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17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în 
Sistem Dual din România 
 

 (PL–x 544/2018)

Legea nr.338/2018 
 La Monitorul Oficial 

 

18. Lege pentru  instituirea  anului  2019 ca Anul Cărţii în 
România  

                                            (PL–x 523/2018)

Legea nr.357/2018 
 La Monitorul Oficial 

 
19. Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a 

României şi a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii 
Uniri" a României 
 

                                          (PL–x571/2018)

Legea nr.361/2018 
 La Monitorul Oficial 

 

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

 (PL–x686/2018)

Legea nr.15/2019 
 La Monitorul Oficial 

 

21. Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.676 din 3 august 2018  
 

 (Pl–x447/2017)

În reexaminare 
la Senat  

12 decembrie 2018 

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011  
 
Se comunică respingerea  

 (Pl–x414/2018)

la Senat 
din 12 decembrie 2018 

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.676 din 3 august 2018  
 

       (Pl–x73/2018)

În reexaminare 
la Senat  

12 decembrie 2018 

24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 

   (Pl–x693/2018)

la Senat 
din 19 decembrie 2018 

 D. Domeniul drepturile omului, culte, problemele minorităţilor naţionale  şi egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi: 

1.  Lege privind instituirea Zilei dăruirii 
 

                                           (PL–x 477/2018)

Legea nr. 355/2018 
 La Monitorul Oficial 
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2. Lege privind instituirea Zilei Limbii Romani 

                                            (PL–x 599/2018) 

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

3. Proiect de Lege privind reorganizarea Institutului Român 
pentru Drepturile Omului 

  
(Pl–x 415/2018)

la Senat  
12 decembrie 2018 

 E. Domeniul  industrii, servicii şi transporturi : 

1. Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind 
relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016  
 

  (PL–x230/2018)

Legea nr.264/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.989 din 22 noiembrie 2018 
 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa 
alimentării cu energie electrică  
 

                                            (PL–x283/2018)

Legea nr.240 /2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.871 din15 octombrie 2018 
 

3. Lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere 

                                            (PL–x149/2018)

Legea nr.251/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.947 din19 noiembrie 2018 
 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule  
 

                                          (PL–x449/2017)

Legea nr.257/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.963 din14 noiembrie 2018 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa 
specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule 
 

  (PL–x311/2017)

Legea nr.258/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.963 din14 noiembrie 2018 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 
"Compania naţională de transporturi aeriene române - 
TAROM" - S.A. 

 (PL–x376/2018)

Legea nr.272/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.984 din 21 noiembrie 2018 
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7.  Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere 
referitoare la perimetre petroliere offshore  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

    (PL–x33/2018)

Legea nr.256/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.964 din 14 noiembrie 2018 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de 
Transport Bucureşti din subordinea Ministerului 
Transporturilor 

                                           (PL–x455/2018)

Legea nr.281/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1008 din 28 noiembrie 2018 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de 
alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 
de combustibil  
 

 (PL–x476/2018)

Legea nr.282/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1008 din 28 noiembrie 2018 

10. Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic 
între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, 
semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 
 

 (PL–x409/2018)

Legea nr.1/2019 
La Monitorul Oficial 

11. Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 
Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii 
 

 (PL–x557/2017)

Legea nr.291/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1022 din 29 noiembrie 2018 

12. Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional 
privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva 
la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de 
transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) 
încheiată la Geneva la 19 mai 1956 
 

 (PL–x412/2018)

la promulgare  
din 22 dcembrie 2018 

 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 
de combustibili şi privind modificarea altor acte normative 
 
 

(PL–x507/2018)
 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 50 de 
deputaţi aparţinând Grupului 
parlamentar al Uniunii Salvaţi 

România, Grupului parlamentar 
al Partidului Mişcarea Populară 

şi deputaţi neafiliaţi 
din 4 decembrie 2018 
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14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007 

(PL–x328/2018)

Legea nr.328/2018 
La Monitorul Oficial  

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe 
piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism 
de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie 
 

  (PL–x562/2018)

Legea nr.311/2018 
La Monitorul Oficial  

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 
 

                                              (PL–x508/2017)

Legea nr.321/2018 
La Monitorul Oficial  

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

  
(PL–x203/2016)

Legea nr.345/2018 
La Monitorul Oficial 

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

                                           (PL–x555/2017)

Legea nr.349/2018 
La Monitorul Oficial 

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

                                           (PL–x213/2016)

Legea nr.353/2018 
La Monitorul Oficial 

20. Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/1997 privind Codul aerian civil 

 (PL–x357/2016)

Legea nr.358/2018 
La Monitorul Oficial 

21. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea 
lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului 
naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 (PL–x537/2018)

Legea nr.7/2019 
La Monitorul Oficial 
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22. 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  

 (PL–x245/2009)

Legea nr.8/2019 
La Monitorul Oficial  

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul construcţiilor 
 

                                           (PL–x655/2018)

Legea nr.17/2019 
La Monitorul Oficial  

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii        nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001  
 

     (PL–x44/2018)

Legea nr.305/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1053 din 12 decembrie 2018 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de 
Administraţie 
 

  (PL–x269/2018)

Legea nr.239/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.871  din 15 octombrie 2018 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale- Republicare  
 

 (Pl–x250/2018)

la Senat  
din 24 septembrie 2018 

 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

 (PL–x282/2018)

Legea nr.268/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.984 din 21 noiembrie 2018 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 (PL–x388/2018)

Legea nr.269/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.984 din 21 noiembrie 2018 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea 
unor termene  

 (PL–x453/2018)

Legea nr.277/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1006 din 28 noiembrie 2018 



 22 
 
 

7.  Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect 
privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) 
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018 

  
(PL–x543/2018)

Legea nr.307/2018 
La Monitorul Oficial 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului 
necesar pregătirii şi exercitării de către România a 
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru 
al anului 2019  

 (PL–x519/2018)

Legea nr.301/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1049 din 11 decembrie 2018 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi 
 

 (PL–x387/2018)

la Senat  
din 21 noiembrie 2018 

 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018  
 

 (PL–x363/2017)

În reexaminare la Senat  
din 21 noiembrie 2018 

 

11. Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 
Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al 
judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional 
şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul 
Olt 

                                           (PL–x617/2018)

Legea nr. 343/2018 
 La Monitorul Oficial 

 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 
 

 (PL–x416/2018)

Legea nr. 339/2018 
 La Monitorul Oficial 
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13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al 
chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi 
terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat 
al statului şi în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

 (PL–x452/2018)

Legea nr. 340/2018 
 La Monitorul Oficial 

14. Lege privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei 
Prefectului  

(PL–x135/2018)

Legea nr. 348/2018 
 La Monitorul Oficial 

15. Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua 
Naţională a Constructorului 
 

                                           (PL–x538/2018)

Legea nr.350/2018 
 La Monitorul Oficial 

16. Lege privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la 
rangul de comună 
 

                                          (PL–x557/2018)

La promulgare 
din 29 decembrie 2018 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a 
absorbţiei fondurilor europene 
 

 (PL–x473/2018)

La promulgare 
din 19 decembrie 2018 

18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local 
 

 (PL–x520/2018)

La promulgare 
din 19 decembrie 2018 

19. Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 
dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică  
 

                                          (PL–x567/2018)

La promulgare 
din 19 decembrie 2018 

20. Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul 
Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată 
în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale 

                                     (PL–x625/2018)
 

La promulgare 
din 22 decembrie 2018 
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21. Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii 
 
 
 

                                    (PL–x521/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 78 de 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal şi al Uniunii 

Salvaţi România 
din 28 decembrie 2018 

 
La promulgare 

din 29 decembrie 2018 
 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între 
România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la 
Montevideo, la 13 septembrie 2017  

                                          (PL–x231/2018)

Legea nr.262/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.984  din 21 noiembrie 2018 

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

  
  (PL–x403/2016)

Legea nr.273/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.864 din 11 octombrie 2018 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

                                            (PL–x252/2018)

Legea nr.266/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.984 din 11 octombrie 2018 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

  
(PL–x161/2018)

Legea nr.267/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.984 din 11 octombrie 2018 

5. Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind 
pensiile facultative  

 (PL–x475/2018)

Legea nr.280/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1008 din 28 noiembrie 2018 

6. Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din 
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului  
 

 (PL–x458/2018)

Legea nr.286/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1029 din 4 decembrie 2018 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice 

                                              (PL–x323/2018)

Legea nr.287/2018 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.1029 din 4 decembrie 2018 
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8. Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă  
 

                                            (PL–x322/2017)

Legea nr.335/2018 
La Monitorul Oficial 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 
  

                                            (PL–x563/2018)

Legea nr.313/2018 
La Monitorul Oficial 

10. Lege privind Statutul inspectorului de muncă  
 

                                         (PL–x124/2018)

 Legea nr.337/2018 
Monitorul Oficial 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice  
 

                                            (PL–x661/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

12. Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a 
art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 

                                            (PL–x624/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici 
pentru anul 2018  
 

                                         (PL–x656/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

14. Lege privind sistemul public de pensii 

 (PL–x725/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

1.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018  

  
(PL–x183/2017)

Legea nr.245/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.932 din 5 noiembrie 2018 
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2. Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul 
radiocomunicaţiilor  
 

(PL–x432/2018)

Legea nr.356/2018 
La Monitorul Oficial 

3. Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.455 din    4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.622 din 18 iulie 2018  
 

                                          (PL–x280/2018)

Legea nr.362/2018 
La Monitorul Oficial 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

 (PL–x169/2018)

La Senat 
din 17 octombrie 2018 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii 
Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate  
 

(PL–x92/2018)

Legea nr.294/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 1031 din 5 decembrie 2018  

3.   Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării 
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
  

 (PL–x516/2018)

Legea nr.295/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 1032 din 5 decembrie 2018  

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii  

               (PL–x99/2018)  

Legea nr.304/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 1053 din 12 decembrie 2018  

5. Lege privind măsurile de control al tuberculozei 
 

                                             (PL– x470/2016)

Legea nr.302/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 1051 din 12 decembrie 2018   
6. Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

sănătăţii  
  

(PL– x510/2018)

Legea nr.329/2018 
La Monitorul Oficial 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

 (PL– x376/2017)

Legea nr.323/2018 
La Monitorul Oficial 
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8. Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope 

    (PL– x19/2018)

Legea nr.324/2018 
La Monitorul Oficial 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin centrele de permanenţă  
 

                                           (PL– x534/2018)

Legea nr.314/2018 
La Monitorul Oficial 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi 
producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi 
antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei  
 

                                           (PL– x535/2018)

Legea nr.341/2018 
 La Monitorul Oficial 

11. Lege  pentru  completarea  art.24 din  Legea drepturilor 
pacientului nr.46/2003 
 

                                                              (PL– x164/2016)

Legea nr.347/2018 
 La Monitorul Oficial 

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

  
(PL– x540/2018)

Legea nr.359/2018 
 La Monitorul Oficial 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului 

                                           (PL– x504/2018)

Legea nr.12/2019 
 La Monitorul Oficial 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (PL– x91/2018)

Legea nr.18/2019 
 La Monitorul Oficial 

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

 (PL– x249/2014)

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 
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J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

1.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 
  

                                             (PL–x32/2018)

Legea nr.243/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.925 din 2 noiembrie 2018 
 

2.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 
privind suspendarea serviciului public cu specific silvic 
pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost 
emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 

  
(PL–x203/2018)

Legea nr.252/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.947 din 9 noiembrie 2018 
 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 
2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării  
 

                                           (PL–x303/2018)

 Legea nr.259/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.963 din 14 noiembrie 2018 
 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 
2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea 
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
  

 (PL–x371/2018)

La Senat 
din 17 octombrie 2018 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene 

 (PL–x377/2018)

Legea nr.270/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.984 din 21 noiembrie 2018 
 
 

6.  Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru 
mediul marin  

                                         (PL–x451/2018)

Legea nr.279/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1009 din 28 noiembrie 2018 
 

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

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
  

(PL–x717/2015)

Legea nr.265/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.978 din 19 noiembrie 2018 
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8. Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului 
 

(PL–x485/2018)

Legea nr.292/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1043 din 10 decembrie 2018 
 

9. Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi 
poluanţi atmosferici  

                                          (PL–x502/2018)

Legea nr.293/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1042 din 7 decembrie 2018 
10. Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor 

 
                                          (PL–x275/2017)

Legea nr.298/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1046 din 10 decembrie 2018 
11.  Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul 

la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la 
Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 
septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind 
diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de 
Janeiro  

  
(PL–x411/2018)

La promulgare 
din 29 decembrie 2018 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
  

 (PL–x548/2018)

Legea nr.303/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1053 din 12 decembrie 2018 
 

13. Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în 
zona montană 
 Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

   (PL–x79/2018)

Legea nr. 296/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1033 din 5 decembrie 2018 

14. Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a 
fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale 
şi aromatice, din flora spontană şi/sau cultură în zona montană 

(PL– x147/2018)

Legea nr.333/2018 
 La Monitorul Oficial 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  
 

   (PL–x126/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 18 decembrie 2018 

16. Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare 
primară de lână şi piei în zona montană  

   (PL–x105/2018)

Legea nr.330/2018 
 La Monitorul Oficial 
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17. Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea 
animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană 
 

                                          (PL–x106/2018)

Legea nr.331/2018 
 La Monitorul Oficial 

18. Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea stânelor montane 

(PL–x107/2018)

Legea nr.332/2018 
 La Monitorul Oficial 

19. Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a 
investiţiilor din zona montană  
 

                                             (PL–x134/2018)

Legea nr.334/2018 
 La Monitorul Oficial 

20. Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea 
angajarii tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi 
industria alimentară 
 

 (PL–x586/2017)

Legea nr.336/2018 
 La Monitorul Oficial 

21. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice  

(PL–x327/2018)

Legea nr. 352/2018 
 La Monitorul Oficial 

22. Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 

                                           (PL–x570/2018)

Legea nr. 360/2018 
 La Monitorul Oficial 

23. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială 
persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul 
crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de 
virusul pestei porcine africane 

  
(PL–x612/2018)

Legea nr.6/2019 
 La Monitorul Oficial 

24. Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004 
 

 (PL–x539/2018)

Legea nr.21/2019 
 La Monitorul Oficial 

25. Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi 
procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind 
partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele 
Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect 
de seră până în anul 2020 

(PL–x565/2018)
  

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 
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26. Legea zootehniei 
 

 (PL–x581/2014)
 

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 

27. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu  
 

 (PL–x560/2018)

la promulgare 
din 22 decembrie 2018 

28. Lege pentru modificarea Legii nr.33/1996 privind repunerea 
în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni 
 

 (PL–x695/2018)

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului 
stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate  
nr. 1904(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017  
 

 (PL–x448/2018)

Legea nr.261/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1011 din 29 noiembrie 2018 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare  
 

 (Pl–x199/2018)

La Senat 
din 3 octombrie 2018 

3. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România 
  

 (PL–x423/2018)

Legea nr.423/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.941 din 7 noiembrie 2018 

4. Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri  

 (PL–x421/2018)

Legea nr.421/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.941 din 7 noiembrie 2018  

5. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, 
semnat la Varşovia, la 25 mai 2018 

                                          (PL–x468/2018)

Legea nr.299/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1056 din 13 decembrie 2018 
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6. Lege privind   aprobarea  Ordonanţei   de   urgenţă   a 
Guvernului  nr.40/2018  pentru modificarea  şi  completarea  
Legii nr.232/2016   privind   industria naţională  de  apărare,  
precum  şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, şi pentru completarea art. 2 alin.2 din  Legea  
nr.59/2016  privind controlul  asupra  pericolelor  de  
accident  major  în  care  sunt implicate substanţe periculoase 
 

 (PL–x395/2018)

Legea nr. 283/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1008 din 28 noiembrie 2018 

7. Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, 
depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de 
terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea 
şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale  
 

  (PL–x484/2018)

Legea nr.484/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1013 din 29 noiembrie 2018 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi 
simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor 
Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

   (PL–x549/2018)

Legea nr.300/2018 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1049 din 11 decembrie 2018 

9. Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 
Confederaţiei Elveţiene 
 

 (PL–x566/2018)

Legea nr.315/2018 
La Monitorul Oficial 

10. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 
Confederaţiei Elveţiene  
 

 (PL–x307/2018)

Legea nr.327/2018 
 La Monitorul Oficial 

11. Proiect de Lege pentru modificarea art. 86 alin.(3) şi (4) din 
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
 

 (PL–x404/2018)

La Senat 
din 21 noiembrie 2018 

12. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice 
 

 (PL–x405/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 8 ianuarie 2019 
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13. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 
pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu 
autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a 
şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a 
Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019 
 

 (PL–x644/2018)

Legea nr.3/2019 
 La Monitorul Oficial 

 L. Domeniul politică externă: 
 

1. -  
 M. Domeniul economic: 

 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome 
şi societăţi comerciale  

        (PL–x482/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României  
din 11 decembrie 2018 

 
 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor 
de import-export care se derulează prin cliring, barter şi 
cooperare economică internaţională în baza acordurilor 
comerciale şi de plăţi guvernamentale 

         (PL–x434/2018) 
   

Legea nr.326/2018 
La Monitorul Oficial  

 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi 
societăţile de leasing precum şi pentru completarea art.120 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului    
  

(PL–x164/2018)

la promulgare 
din 29 decembrie 2018 

 N. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi 
actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Informaţii Externe  
 

                                               (Pl–x183/2018) 

La Senat 
din 2 octombrie 2018 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii 
 

                                           (Pl–x182/2018)

La Senat 
din 2 octombrie 2018 
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
de Protecţie şi Pază 
 

 (Pl-x184/2018)

La Senat 
din 2 octombrie 2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale 
 

 (Pl-x185/2018)

La Senat 
din 2 octombrie 2018 

 O. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 
 

 (PL–x449/2018)

La Senat 
din 22 octombrie 2018 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a  Guvernului  
nr.90/2018  privind unele    măsuri    pentru  
operaţionalizarea Secţiei   pentru   investigarea   infracţiunilor 
din justiţie 

 (PL–x533/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 92 de 
deputaţi aparţinând Grupului 

parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal şi al Uniunii 

Salvaţi România 
din 19 decembrie 2018 

 
la promulgare 

din 19 decembrie 2018 
 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul justiţiei 
 

 (PL–x542/2018)

La Senat 
din 14 noiembrie 2018 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.454 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.836 din 1 octombrie 2018  
 

                                        (PL–x346/2018)

Legea nr.310/2018 
 La Monitorul Oficial 
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IV. CENTRALIZATOR 
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE     

ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR  
  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie)* 

(Situaţia cuprinde datele existente la 10 ianuarie 2019) 
 
 

  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 30 

B. Domeniul juridic 22 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi 
sport 

24 

D. Domeniul  drepturile omului, culte ,problemele 
minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi 

3 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 23 

F. Domeniul administraţie  publică                21 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate                14 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei                  3 

I. Domeniul sănătate şi familie  15 

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător                 28 

K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă  
naţională 

                13 

L. Domeniul politică externă                  - 

M. Domeniul economic  3 

N.  Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind analizarea şi actualizarea 
cadrului normativ cu incidenţă în domeniul 
securităţii naţionale 

4 
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O. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi 
asigurarea stabilităţii legislative în domeniul 
justiţiei 

4 

   

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate  
Total:

207 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse 
definitiv                                      Total:

67 

                                                                           
                                                                 
 
          
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 
 
 

 
V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 
1. H.C.D. nr.45/03-09-2018 

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

2. H.C.D. nr.46/5-09-2018  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

3. H.C.D. nr.47/05-09-2018  
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

4. H.C.D. nr.48/12-09-2018 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat 

5. H.C.D. nr.49/12-09-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

6. H.C.D. nr.50/19-09-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

7. H.C.D. nr.51/19-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European si Comitetul 
Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa  COM (2018)237 

8. H.C.D. nr.52/19-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi 
ComitetuIRegiunilor - O agenda europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de 
a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la 
Sofia din data de 16 mai 2018 COM (2018)306 

9. H.C.D. nr.53/19-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la 
reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăsurată la 
Sofia la 16 mai 2018 COM (2018)320 

10. H.C.D. nr.54/19-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu si Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor -
Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE COM (2018)450 

11. H.C.D. nr.55/19-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea 
unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii COM 
(2018)268 
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12. H.C.D. nr.56/19-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului 
privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari COM (2018)271 

13. H.C.D. nr.57/26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă 
agendă europeană pentru cultură COM(2018) 267 

14. H.C.D. nr.58/26-09-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliului privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită COM(2018) 
304 

15. H.C.D. nr.59/26-09-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educaţie, formare, 
tineret şi sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 COM(2018) 367 

16. H.C.D. nr.60/03-10-2018  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

17. H.C.D. nr.61/03-10-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293 COM(2018) 385 

18. H.C.D. nr.62/10-10-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie 
(reformare) COM (2018) 303 

19. H.C.D. nr.63/10-10-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul 
European si Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de 
calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente "Asigurarea securitătii armelor, 
protejarea cetătenilor" JOIN (2018) 17 

20. H.C.D. nr.64/24-10-2018  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

21. H.C.D. nr.65/24-10-2018  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017 

22. H.C.D. nr.66/24-10-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile COM 
(2018)353 

23. H.C.D. nr.67/24-10-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului 
referitoare la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spaţiul aerian comun între 
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte COM 
(2018)495 
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24. H.C.D. nr.68/31-10-2018  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

25. H.C.D. nr.69/31-10-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare COM (2018)476 

26. H.C.D. nr.70/31-10-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European: Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii 
vamale a UE şi guvernanţa acesteia COM (2018)524 

27. H.C.D. nr.71/07-11-2018  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 22/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la 
Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei 

28. H.C.D. nr.72/07-11-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea privind o nouă Alianţă Africa-
Europa pentru investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investitii şi 
locuri de muncă la un nivel superior COM(2018)643 

29. H.C.D. nr.73/07-11-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor-Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor 
financiare dintr-o perspectivă prudenţială si din perspectiva combaterii spălării banilor 
COM(2018)645 

30. H.C.D. nr.74/14-11-2018  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

31. H.C.D. nr.75/14-11-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist -
O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 
COM(2d 8)640 

32. H.C.D. nr.76/28-11-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a 
competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere -
Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 
COM (2018)641 

33. H.C.D. nr.77/28-11-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca 
Europeană de Investiţii - Conectarea Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a 
UE JOIN (2018)31 

34. H.C.D. nr.78/12-12-2018  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
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35. H.C.D. nr.79/12-12-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O 
bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu 
COM (2018) 673 

36. H.C.D. nr.80/12-12-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea 
măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, 
fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii COM (2018) 708 

37. H.C.D. nr.81/12-12-2018  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de 
stabilire, pentru 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de 
stocuri de peşte din Marea Neagră COM (2018) 710 

38. H.C.D. nr.82/12-12-2018  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

39. H.C.D. nr.83/12-12-2018  
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019 
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 

 
1. H.P. nr.33/14-11-2018  

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind 
constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

2. H.P. nr.34/14-11-2018  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României 
la Adunarea Parlamentară a Mediteranei 

3. H.P. nr.35/14-11-2018  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României 
la Adunarea Parlamentară a NATO 

4. H.P. nr.36/14-11-2018  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 

5. H.P. nr.37/14-11-2018  
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară 

6. H.P. nr.38/14-11-2018  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului 

7. H.P. nr.39/14-11-2018  
HOTĂRÂRE privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES 

8. H.P. nr.40/17-12-2018  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forţelor care 
participă în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi pe teritoriul statului Qatar 

9. H.P. nr.41/17-12-2018  
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene din primul semestru al anului 2019 

10. H.P. nr.42/17-12-2018  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României 
la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 

11. H.P. nr.43/17-12-2018  
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru anul 2019 
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12. H.P. nr.44/17-12-2018  
HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreşedinte - membru executiv - sectorul instrumentelor şi 
investiţiilor financiare şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară 

13. H.P. nr.45/17-12-2018  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Societăţii 
Române de Televiziune 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR                       
AL GUVERNULUI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 În noiembrie  2018, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a 

anului 2018, care  cuprinde 129 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 86 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ: 

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera decizională Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
7 
 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
0 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

1 
0 
1 
5 

Camera Deputaţilor:  63 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

 
2 

29 
0 

 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

1 
0 
8 
23 

Total: 70 0  31  39 

Proiecte de legi care se 
adoptă în şedinţe comune 
CD+ S 

 
16 

Total general: 86 0 86 



 44  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
 

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
  

          

Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

1. 

PLx  
645/2018

 
L 

596/2018

Proiect de lege privind aprobarea participării 
României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de 
evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea participării României la 
sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de 
evaluare şi coordonare în caz de dezastre, 
urmând a fi creată şi o rezervă financiară 
prin plata unei contribuţii în valoare de 
50000 USD, pentru anul 2018, pentru 
asigura participarea membrilor naţionali 
la misiunile organizaţiei. 

S  - Adoptată 
pe 24.10.2018 

CD - OZ Plen 
BUG  
 

 

Raport depus 
pe 06.12.2018 

(692/R/2018) 

2. 

PLx 
825/2015

 
L 

553/2015

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

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv 
abrogarea, după caz, a opt acte normative, 
intervenţiile legislative fiind argumentate în 
Expunerea de motive prin faptul că   La 
data de 2 octombrie 2013 Comisia 
Europeană a transmis României o 
solicitare de informaţii cu privire la 
transpunerea Directivei 2008/99/CE 
privind protecţia mediului prin intermediul 
dreptului penal (Dosarul EU Pilot 
5642/13/JUST). 

S -  Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ Plen 
JUR şi MED 
 

 

 

 

Raport depus 
pe 07.12.2018 

(699/R/2018) 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

3. 

PLx 
503/2018

 
L 

437/2018

Proiect de Lege privind societăţile mutuale de 
asigurare 

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal necesar constituirii 
şi organizării societăţilor mutuale de 
asigurare în România, inclusiv 
reglementarea aspectelor specifice de 
funcţionare a acestora. Demersul legislativ 
transpune prevederile din Directiva (UE) 
2016/2341 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 14 decembrie 2016  

S - Adoptat pe 
03.10.2018 

CD - POL EC 
BUG  
pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
23.10.2018 

4. 

PLx 
654/2018

 
L 

576/2018

Proiect de lege privind Fondul de Compensare a 
Investitorilor 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Schimbarea statutului juridic al 
administratorului schemei de compensare a 
investitorilor în servicii şi instrumente 
financiare din societate pe acţiuni în 
persoană juridică de drept public, similar 
modului de organizare şi funcţionare 
aplicabil altor fonduri de garantare. 
Proiectul de lege transpune prevederile din 
Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 martie 
1997  

S  - Adoptată 
pe 29.10.2018 

CD - POL EC 
BUG  
pt. raport 
comun 
 

 

 

 

TDR: 
15.11.2018 

5. 

PLx  
133/2018

 
L 

88/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de susţinere a 
activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor, program multianual 
de susţinere a activităţii de reproducţie în 
sectorul creşterii bivoliţelor, pentru 
fermierii care desfăşoară activităţi de 
creştere şi reproducţie a bivoliţelor 

S - Adoptat pe 
14.03.2018 

CD - BUG şi 
AGRI  
pt. raport 
comun 

 

TDR: 
12.04.2018 

6. 

PLx 
673/2018

 
L 

575/2018

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial şi controlul financiar preventiv 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul 
extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese prevăzute pentru funcţionarii 
publici, astfel cum acestea sunt 

S  - Adoptată 
pe 24.10.2018 

CD - BUG  
pt. raport  

 

TDR: 
22.11.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu la nivelul entităţilor 
publice. 

 

7. 

PLx 
740/2018

 
L 

637/2018

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 
2015 privind comisioanele interbancare pentru 
tranzacţiile de plată cu cardul 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2015 privind comisioanele 
interbancare pentru tranzacţiile de plată cu 
cardul, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce revin României în 
cadrul procesului de post –aderare. 

S  - Adoptată 
pe 05.12.2018 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 

TDR: 
18.12.2018 

8. 

PLx 
741/2018

 
L 

638/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptată 
pe 05.12.2018 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 

TDR: 
18.12.2018 

9. 

PLx 
621/2010

 
L 

395/2010

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.15 şi 16 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere, cu 
modificările şi completările ulterioare, în 
sensul prevederii obligaţiei dispeceratului 
de a încheia contractul de dispecerizare cu 
orice taximetrist care îi solicită în scris 
acest lucru şi care activează în raza 
localităţii de autorizare a dispeceratului, 
sub sancţiunea retragerii autorizaţiei 
pentru activitatea de dispecerat taxi. 

S -  Adoptat pe 
19.10.2010 
CD -  Retrimis 
la IND şi TRSP 
pe 24.02.2014  
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
12.04.2014 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

10. 

PLx 
190/2014

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în 
staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor 
de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
situate în staţiuni turistice, a obligaţiei de 
realizare a lucrărilor de reabilitare 
ambiental-arhitecturală a construcţiilor, 
precum şi de amenajare a terenului aferent 
acestor imobile. 

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  Retrimis 
la IND pe data 
de 12.09.2018 
pt. rap. 
suplimentar 

TDR: 
02.10.2018 

11. 

PLx  
781/2015

 
L 

390/2015

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

- Caracter: ordinar 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 
2013/11/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 mai 2013 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006.2004 şi a 
Directivei 2009/22/CE. 

S  - Adoptat pe 
02.11.2015 

CD -  IND şi  
JUR   

pt. raport 
comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

12. 

PLx 
380/2017

 
L 

235/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 
Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca 
Autoritatea Competentă de Reglementare a 
Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea 
Neagră să fie condusă de un preşedinte cu 
rang de secretar de stat şi de doi 
vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de 
stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului 
pe o perioadă de 5 ani. 

S  - Adoptat pe 
17.10.2017 

CD -  IND şi  
MED   

pt. raport 
comun 
 

TDR: 
09.11.2017 

13. 

PLx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata 
Românească, Brună şi Sura de Stepă 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

Aprobarea programului multianual de 
susţinere a activităţii în sectorul creşterii 
taurinelor din rasele Bălţata Românească, 
Brună şi Sura de Stepă, pentru realizarea 
de ferme noi/adăposturi noi pentru animale 
de reproducţie, inclusiv pentru prima 

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 

CD -  AGRI 

 

TDR: 
22.03.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

populare, precum şi pentru stimularea 
asocierii în cooperative, denumit 
„Programul de susţinere a crescătorilor de 
taurine din rasele Bălţata Românească, 
Brună şi Sura de Stepă”. Demersul 
legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul 
privind acordarea ajutoarelor de stat, în 
vederea îmbunătăţirii nivelului de 
performanţă şi sustenabilitate al 
întreprinderilor agricole 

 pt. raport  

 

 

14. 

PLx 
243/2018

 
L 

33/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 din 
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Includerea şi a silviculturii şi agriculturii 
în cadrul domeniilor în cadrul cărora se 
poate presta munca necalificată având 
caracter ocazional mai mult de 90 de zile 
pe an pentru acelaşi beneficiar. 

S  - Adoptată 
pe 18.04.2018 

CD -  AGRI şi 
MUN 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
17.05.2018 

 

15. 

PLx 
336/2018

 
L 

149/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi 
de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 

CD -  AGRI şi 
JUR 

 pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
12.06.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

16. 

PLx 
502/2005

 
L 

202/2005
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Reglementarea statutului minorităţilor 
naţionale din România, precum şi 
stabilirea unui cadru juridic corespunzător 
privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor 
naţionale. 

S  - Respins  pe 
24.10.2005 

CD -  Retrimis 
pe 18.09.2012 la

DROM 

 pt. raport 
suplimentar 

 

TDR: 
25.09.2012 

 

17. 

PLx 
574/2017

 
L 

181/2017

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României, prin care sunt 
stabilite liniile directoare de dezvoltare 
teritorială a României, bazat pe un concept 
strategic, precum şi direcţiile de 
implementare pentru o perioadă de timp de 
20 de ani, la scară regională, 
interregională, naţională, cu integrarea 
aspectelor relevante la nivel transfrontalier 
şi transnaţional”. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 

CD -  Retrimis 
la ADMIN pe 
data de 
19.11.2018 

 pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
10.12.2018 

 

18. 

PLx 
575/2017

 
L 

414/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, intervenţiile 
legislative urmărind adoptarea unor 
măsuri în sensul simplificării şi 
debirocratizării procedurilor 
administrative din acest domeniu. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 

CD -  Retrimis 
la ADMIN pe 
data de 
19.12.2017 

 pt. raport 
suplimentar  
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

19. 

PLx 
574/2018

 
L 

410/2018

Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potenţial 
contaminate şi a celor contaminate 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea gestionării siturilor 
potenţial contaminate şi a celor 
contaminate, creând condiţiile de realizare 
a obiectivelor prioritare specifice siturilor 
contaminate stabilite prin Decizia 
nr.1386/2013/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind un 
Program general al Uniunii de acţiune 
pentru mediu până în 2020  

S -  Adoptat pe 
16.10.2018 

CD -  ADMIN 
şi MED 

pt. raport comun

TDR: 
12.11.2018 

 

20. 

PLx 
551/2018

 
L 

392/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.197/2012, în vederea îmbunătăţirii 
soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele 
procesului de acreditare a furnizorilor şi de 
licenţiere a serviciilor, atribuţiilor 
instituţiilor/personalului implicat în 
procesul de asigurare a calităţii 

S -  Adoptat pe 
15.10.2018 

CD -  MUN  

pt. raport  

 

TDR: 
07.11.2018 

 

21. 

 
PLx 

736/2018
 

L 
606/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum 
şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din OuG 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2004 privind procedura adopţiei, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
28.11.2018 

CD -  MUN şi 
JUR 

pt. raport comun

 

TDR: 
13.12.2018 

22. 

PLx 
743/2018

 
L 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OG 
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care 
au dobândit protecţie internaţională sau un drept de 
şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea 
socială a străinilor care au dobândit 
protecţie internaţională sau un drept de 

S  - Adoptat pe 
05.12.2018 

TDR: 
18.12.2018 



 51  
 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

634/2018 membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

şedere în România, precum şi a cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 185/2004, cu 
modificările şi modificările şi completările 
ulterioare. 

CD -  MUN  

pt. raport  

 

23. 

PLx 
399/2017

 
L 

216/2017

Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în 
România 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activităţii de vaccinare în 
vederea prevenirii şi limitării răspândirii 
bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populaţiei generale, în 
România. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 

 

TDR: 
14.11.2017 

24. 

PLx 
670/2011

 
L 

532/2011

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 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.206/2004 privind buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea 
realizării unei clarificări a textului privind 
categoriile de abateri de la buna conduită 
în activitatea de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare tehnologică şi inovare. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 

CD - ÎNV 
 pt. raport  

 

TDR: 
20.12.2011 

25. 

PLx 
716/2018

 
L 

443/2018

Proiectul Legii Tineretului 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurării/elaborării, implementării şi 
monitorizării politicii de tineret, 
participării active şi incluzive a tinerilor la 
viaţa societăţii, la domeniile de interes 
pentru aceştia, precum şi a cadrului juridic 
necesar dezvoltării personale şi 
profesionale a tinerilor 

S  - Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  

 

TDR: 
05.12.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

26. 

PLx 
122/2015

 
L 

592/2014

Proiect de Lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică pentru 
elaborarea actelor normative, republicată 
şi a Legii nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României, 
republicată, în sensul schimbării radicale a 
procedurii de republicare a actelor 
normative în Monitorului Oficial al 
României, Partea I 

S -  Adoptată 
pe 25.02.2015 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

TDR: 
17.03.2015 

27. 

PLx 
409/2015

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în 
scopul completării transpunerii Directivei 
2011/92/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 şi de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului , precum şi a Directivei 
2012/13/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul 
la informare în cadrul procedurilor penale. 

S -  Adoptată 
pe 11.05.2015 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

TDR: 
03.06.2015 

28. 

PLx 
163/2018

 
L 

498/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi altor acte normative 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de Procedură 
Penală, precum şi a altor acte normative, 
în scopul punerii de acord a dispoziţiilor 
acestora cu unele decizii ale Curţii 
Constituţionale prin care au fost admise 
excepţii de neconstituţionalitate. 

S -  Adoptată 
pe 26.03.2018 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

TDR: 
19.04.2018 

29. 

PLx 
734/2018

 
L 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor 
- Caracter: ordinar 

Modificarea şi completarea Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere 

S  - Adoptată 
pe 28.11.2018 
CD -  JUR şi 
APĂR 

TDR: 
13.12.2018 



 53  
 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

573/2018 - Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

necesitatea transpunerii parţiale a 
Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 177 mai 
20177 de modificare a Directivei 
91/477/CEE a Consiliului  

 pt. raport 
comun 

 

30. 

PLx 
264/2017

 
L 

160/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 
comunitare româneşti în străinătate 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la 
structura instituţională actuală şi 
instituirea de norme legale suplimentare în 
ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, 
atribuţiile, finanţarea şi personalul 
centrelor comunitare. 

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - Retrimis 
pe data de 
12.11.2018 la 
POL EXT şi 
CROMANII 
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
03.12.2017 

31. 

PLx 
537/2017

 
L 

217/2017

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul penal, pentru 
transpunerea unor prevederi din Directiva 
2014/42/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 3 aprilie 2014, precum şi a 
Directivei 2016/343/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 9 martie 
2016 privind consolidarea anumitor 
aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a 
dreptului de a fi prezent la proces în cadrul 
procedurilor penale. 

S -  Adoptată 
pe 04.12.2017 
CD -  Comisia  
specială CD + 
S  
pt. Legile 
justiţiei 

 pt. raport 

TDR: 
14.12.2017 
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IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                                    

Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1. 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea 
nr.1/2011, în sensul reorganizării şi 
funcţionării liceelor cu profil agricol în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi coordonarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
                                                                              

CD -  Adoptat pe 
09.05.2018 

S  - ÎNV 

pt. raport asupra 
Cererii de 
reexaminare   

TDR: 
23.05.2018 

2. 

PLx 
409/2018 

 
L 

642/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului de 
Parteneriat Economic între statele 
CARIFORUM, pe de o parte, şi 
Comunitatea Europeană şi statele membre, 
pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 
15 octombrie 2008 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acordul stabileşte norme detaliate privind 
importul şi exportul de mărfuri. UE acceptă să 
nu mai aplice taxe vamale şi contingente, 
începând de la 1 ianuarie 2008, iar majoritatea 
statelor CARIFORUM îşi vor deschide treptat 
pieţele pentru circa 87% din mărfurile 
importate din UE şi originare din UE, în 
următorii 25 de ani. APE conţine prevederi 
privind comerţul de servicii, investiţiile, 
concurenţa, inovaţia, proprietatea intelectuală 
şi achiziţiile.  

CD -  Adoptată pe 
31.10.2018 
S -  Adoptată pe 
05.12.2018  
 

 

La 
promulgare  
din data de 
15.12.2018 

 

3. 

PLx 
483/2018 

 
L 

390/2018 

Lege pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul transpune Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
mai 2015 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor 
sau finanţării terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi de 
abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi a 
Directivei 2006/70/CE a Comisiei 
 
 
 

S - Adoptată pe 
24.09.2018 

CD - Adoptată pe 
24.10.2018 

Decizia Curţii 
Constituţionale 

 nr. 
790/05.12.2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4. 

PLx 
624/2018 

 
L 

444/2018 

Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice şi a art.55 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Şi „copiii susţinătorilor care aveau calitatea de 
soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate sau 
în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi 
militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni 
specifice ... în perioada în care erau asiguraţi 
în sistemul public de pensii, în temeiul Legii 
nr.19/2000” să poată obţine „o pensie de 
urmaş în sistemul pensiilor militare de stat 

S -  Adoptată pe 
22.10.2018 

CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 

 

La 
promulgare 
din data de 
22.12.2018 

5. 

PLx 
565/2018 

 
L 

445/2018 

Lege pentru stabilirea cadrului legal, 
instituţional şi procedural necesar aplicării 
Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea 
efortului statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât 
să respecte angajamentele Comunităţii prin 
limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect 
de seră până în anul 2020 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal, instituţional şi 
procedural necesar aplicării Deciziei 
nr.406/2009/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 aprilie 2009, astfel încât să 
respecte angajamentele Comunităţii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2020, având în vedere necesitatea 
stabilirii unor acţiuni specifice şi a unor relaţii 
de colaborare la nivel intersectorial al 
autorităţilor publice pentru reducerea emisiilor 
provenite din sectoarele specifice aferente non 
ETS, precum şi pentru respectarea obligaţiilor 
privind monitorizarea, estimarea şi raportarea 
emisiilor aferente care revin instituţiilor 
administraţiei publice centrale şi locale, cu 
atribuţii şi competenţe în domeniile vizate. 

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 

CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 

 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 

6. 

PLx 
567/2018 

 
L 

446/2018 

Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional 
pentru dezvoltarea resurselor umane din 
administraţia publică 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Înfiinţarea Consiliului naţional pentru 
dezvoltarea resurselor umane din administraţia 
publică, organism cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică, cu activitate 
nepermanentă, care urmează să funcţioneze pe 
lângă Secretariatul General al Guvernului. 

S -  Adoptată pe 
17.10.2018 

CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 

 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

7. 

PLx 
686/2018 

 
L 

442/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor 
drepturile conexe 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Alinierea legislaţiei la normele Directivei (UE) 
2017/1564, precum şi transpunerea Directivei 
(UE) nr.2017/1564 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 13 septembrie 2017 şi de 
modificare a Directivei 2001/29/CE privind 
armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de 
autor şi drepturilor conexe în societatea 
informaţională 

S  - Adoptată pe 
07.11.2011 

CD - Adoptată pe 
12.12.2018 
 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 

8. 

PLx 
625/2018 

 
L 

572/2018 

Lege privind transmiterea unei părţi din 
imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul 
public al statului, din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta 
Dunării'', aflată în subordinea Ministerului 
Mediului, în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transmiterea unei părţi din imobilul Grindul 
Lupilor, aflat în domeniul public al statului, în 
suprafaţă de 0,2100 ha, situat în comuna Mihai 
Viteazu, judeţul Constanţa, din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării”, aflată în subordinea Ministerului 
Mediului, în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale. Ministerul Apărării 
Naţionale va executa investiţiile necesare pe 
amplasament pentru realizarea construcţiilor 
noi şi amenajărilor la terenuri în vederea 
relocării Farului de aterizare Gura Portiţei din 
imobilul 832 în noua locaţie. 

S -  Adoptată pe 
22.10.2018 

CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 

 

La 
promulgare 
din data de 
22.12.2018 

9. 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a producătorilor din sectorul 
pescuitului şi acvaculturii 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de susţinere a 
producătorilor din sectorul pescuitului şi 
acvaculturii, prin instituirea, în acest sens, a 
unei scheme de ajutor de stat. 

S - Adoptată pe 
20.03.2018 

CD - Adoptată pe 
12.12.2018 
 

La 
promulgare 
din data de 
22.12.2018 

10. 

PLx 
405/2018 

 
L 

142/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice, în scopul 
adoptării unor măsuri care să conducă la creşterea 
capacităţii de intervenţie în acest domeniu, prin 
instituirea instrumentelor legale necesare 
exercitării atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii 
misiunilor 

S  - Adoptată pe 
25.06.2018 

CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 

 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

11. 

PLx 
748/2018 

 
L 

713/2018 

Lege privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în 
perioada de la încheierea celei de-a doua 
sesiuni ordinare a anului 2018 şi până la 
reluarea lucrărilor Parlamentului în prima 
sesiune ordinară a nului 2019. 

S -  Adoptată pe 
12.12.2018 
CD -  Adoptată pe 
19.12.2018 

 

La 
promulgare 
din data de 
22.12.2018 

12. 

PLx 
423/2018 

 
L 

348/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind regimul 
străinilor în România 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 2 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OuG nr.194/2002 
şi a OG nr.25/2014, în sensul asigurării 
transpunerii Directivei (UE) 2016/801 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
privind condiţiile de intrare şi de şedere a 
resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, 
studii, formare profesională, servicii de 
voluntariat, programe de schimb de elevi sau 
proiecte educaţionale şi muncă. 

S -  Adoptată pe 
05.07.2018 

CD -  Adoptată pe 
10.10.2018 

 

Legea nr. 
247/2018 

13. 

PLx 
421/2018 

 
L 

355/2018 

Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului 
şi consumului ilicit de droguri 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.143/2000, prin 
introducerea a două noi substanţe în cuprinsul 
tabelului nr.1 din anexa la lege, în sensul 
armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia 
europeană. 

S -  Adoptată pe 
03.07.2018 

CD -  Adoptată pe 
10.10.2018 

 

Legea nr. 
248/2018 

14. 

PLx 
251/2018 

 
L 

418/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Serbia privind cooperarea în domeniul 
apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 
2017 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acordul va servi ca bază legală pentru 
facilitarea desfăşurării activităţilor bilaterale 
româno-sârbe, în special a consultărilor 
politico-militare, a acordării de consultanţă şi 
asistenţă de specialitate în cercetare şi 
dezvoltare, repararea şi recondiţionarea 
armamentelor şi echipamentelor pentru nevoile 
forţelor armate, a participării unităţilor 
militare la exerciţii.  
 

CD -  Adoptată pe 
27.06.2018 

S  -  Adoptată pe 
08.10.2018 

 

Legea nr. 
253/2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

15. 

PLx 
229/2018 

 
L 

417/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Libaneze privind cooperarea în domeniul 
militar, semnat la Bucureşti, la 27 
noiembrie 2017 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acordul conţine dispoziţii referitoare la scop, 
domenii şi forme de cooperare, vizite, comitetul 
militar mixt, prevederi generale privind 
exerciţiile comune, obligaţiile părţilor privind 
exerciţiile comune, servicii de telecomunicaţii, 
protecţia mediului pe timpul exerciţiilor 
comune, aspecte financiare, aspecte legale, 
protecţia informaţiilor clasificate, obligaţiile 
Părţilor rezultând din alte acorduri 
internaţionale, soluţionarea disputelor şi 
prevederi finale. 

CD -  Adoptată pe 
27.06.2018 

S  -  Adoptată pe 
08.10.2018 

 

Legea nr. 
254/2018 

16. 

PLx 
448/2018 

 
L 

603/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă 
a informaţiilor clasificate schimbate cu 
Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 
(2009), semnat la New York, la 15 iunie 
2017 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în 
baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate 
nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 
iunie 2017. 

CD -  Adoptată pe 
19.09.2018 

S  -  Adoptată pe 
15.10.2018 

 

Legea nr. 
261/2018 

 

17. 

PLx 
451/2018 

 
L 

354/2018 

Lege pentru modificarea anexei nr.3 la 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2010 privind stabilirea strategiei 
pentru mediul marin 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2010, în vederea transpunerii 
Directivei (UE) 2017/845 a Comisiei din 17 
mai 2017 de modificare a Directivei 
2008/56/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului în ceea ce priveşte listele 
orientative ale elementelor ce trebuie luate în 
considerare în vederea pregătirii strategiilor 
marine. 

S - Adoptată pe 
03.09.2018 

CD - Adoptată pe 
31.10.2018 

Legea nr. 
279/2018 

18. 

PLx 
475/2018 

 
L 

Lege pentru completarea menţiunii privind 
transpunerea normelor Uniunii Europene 
din Legea nr.204/2006 privind pensiile 
facultative 

Completarea Legii nr.204/2006, intervenţia 
legislativă fiind argumentată în expunerea de 
motive prin faptul că declaraţia de transpunere 
actuală din cadrul Legii nr.204/2006 trebuie 

S - Adoptată pe 
17.09.2018 

CD - Adoptată pe 

Legea nr. 
280/2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

395/2018 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

completată, pentru a asigura trimiterea la 
prevederile Directivei 2014/50/CE care 
asigură transpunerea acesteia pentru pensiile 
facultative pe care le reglementează. 
 

31.10.2018 

19. 

PLx 
484/2018 

 
L 

244/2018 

Lege privind utilizarea datelor din registrul 
cu numele pasagerilor din transportul aerian 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea 
şi urmărirea penală a infracţiunilor de 
terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi 
pentru prevenirea şi înlăturarea 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de 
terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale. Demersul legislativ are în 
vedere transpunerea integrală a Directivei (UE) 
2016/681 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea 
datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi 
urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a 
infracţiunilor grave. 

S - Adoptată pe 
24.09.2018 

CD - Adoptată pe 
31.10.2018 

Legea nr. 

284/2018 

20. 

PLx 
485/2018 

 
L 

319/2018 
 

Lege privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului  

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei 2014/52/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 
aprilie 2014 de modificare a Directivei 
2011/92/UE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului şi abrogarea Hotărârii Guvernului 
nr.445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului 

S -  Adoptată pe 
24.09.2018 
CD -  Adoptată pe 
07.11.2018 
 

Legea nr. 
292/2018 

21. 

PLx 
502/2018 

 
L 

408/2018 
 

Lege privind reducerea emisiilor naţionale de 
anumiţi poluanţi atmosferici.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 14 
decembrie 2016 privind reducerea emisiilor 
naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, de 
modificare a Directivei 2003/35/CE şi de 
abrogare a Directivei 2001/81/CE  
 

S -  Adoptată pe 
03.10.2018 
CD -  Adoptată pe 
07.11.2018 
 

Legea nr. 
293/2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

22. 

PLx 
79/2018 

 
L 

89/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
colectare a laptelui în zona montană.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în 
zona montană, al cărui scop este facilitarea 
accesului la finanţare a investiţiilor pentru 
înfiinţarea acestor centre. 

S -  Adoptată pe 
04.06.2018 

CD -  Adoptată pe 
14.11.2018  

 

Legea nr. 
296/2018 

23. 

PLx 
408/2018 

 
L 

632/2018 

Lege privind ratificarea Acordului de 
împrumut pentru politici de dezvoltare 
privind manangementul riscurilor de 
dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii 
până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) 
între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat 
la Bucureşti la 4 iulie 2018.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Ratificarea Acordului de împrumut  
pentru politici de dezvoltare privind 
managementul riscurilor de dezastre, cu 
opţiune de amânare a tragerii până la apariţia 
unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, în valoare de 400 de milioane de 
euro, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018. 

CD -  Adoptată pe 
24.10.2018 
S -  Adoptată pe 
19.11.2018 
 

 

Legea nr. 
306/2018 

 

24. 

PLx 
410/2018 

 
L 

641/2018 
 

Lege pentru acceptarea Acordului de 
înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în 
Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 
iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr.40 privind 
admiterea României ca membru al Băncii 
Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, 
adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 
mai 2017.  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat 
la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei 
nr.40 privind admiterea României ca membru 
al Băncii Asiatice pentru Investiţii în 
Infrastructură, adoptată de Consiliul 
Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în 
Infrastructură, la 12 mai 2017.  

CD -  Adoptată pe 
31.10.2018 
S -  Adoptată pe 
19.11.2018 
 
 

 

Legea nr. 
308/2018 

 

25. 

PLx 
508/2017 

 
L 

229/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore  

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore, în sensul luării unor măsuri 
referitoare la asigurarea finanţării Autorităţii 
Competente de Reglementare a Operaţiunilor 

S -  Adoptată pe 
27.11.2017 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

Legea nr. 
321/2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

 - Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Petroliere Offshore la Marea Neagră în anul 
2017, la funcţionarea în cadrul acestei 
autorităţi a unui consiliu de administraţie, 
precum şi la salarizarea personalului 

26. 

PLx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene, în contextul îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin României în calitatea sa 
de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptată pe 
14.02.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

Legea nr. 
322/2018 

 

27. 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

Lege pentru completarea Anexei la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope  
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea Anexei la Legea nr.339/2005, în 
sensul introducerii unor noi substanţe 
stupefiante şi psihotrope, ca urmare a 
completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor 
Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961 
şi cele asupra substanţelor psihotrope din 1971 
de către Comisia pentru stupefiante a ONU. 

S -  Adoptată pe 
05.02.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

Legea nr. 
324/2018 

 

28. 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.509/2006 privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, 
în sensul modificării sursei de finanţare, 
precum şi al stabilirii unor reguli privind 
acordarea acestui aliment. 

S -  Adoptată pe 
20.03.2018 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

  

 

Legea nr. 
325/2018 

29. 

PLx 
307/2018 

 
L 

176/2018 
 

Lege pentru modificarea şi completarea 
OuG nr.102/2005 privind libera circulaţie 
pe teritoriul României a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 
Economic European şi a cetăţenilor 

Stabilirea cazurilor în care organele poliţiei de 
frontieră nu permit intrarea pe teritoriul 
României a cetăţenilor UE sau a membrilor de 
familie, astfel încât să fie tratată în mod 
corespunzător atât situaţia cetăţenilor UE a 
căror rezidenţă pe teritoriul României este 

S -  Adoptată pe 
07.05.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

Legea nr. 
327/2018 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

Confederaţiei Elveţiene  

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

necesară pentru realizarea unui obiectiv aflat 
în competenţa Parlamentului, Administraţiei 
Prezidenţiale, Guvernului sau unei autorităţi 
publice centrale de specialitate, cât şi situaţia 
membrilor familiilor acestora. 

30. 

PLx 
328/2018 

 
L 

560/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor de transport public local 
nr.92/2007 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: 1 senator 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.92/2007, 
în scopul corelării cu dispoziţiile Legii 
nr.51/2006, precum şi pentru extinderea la 
nivel judeţean a serviciului de transport public 
local. 

S  - Adoptată pe 
14.05.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

Legea nr. 
328/2018 

 

31. 

PLx 
105/2018 

 
L 

90/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
colectare, spălare şi prelucrare primară a 
lânii în zona montană 

- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi 
prelucrare primară a lânii în zona montană, al 
cărui scop este facilitarea accesului la 
finanţare a investiţiilor pentru înfiinţarea 
acestor centre. 

S -  Adoptată pe 
07.03.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

 

Legea nr. 
330/2018 

 

32. 

PLx 
106/2018 

 
L 

92/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
sacrificare a animalelor în zona montană  

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de sacrificare a 
animalelor în zona montană, al cărui scop este 
facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor 
din zona montană. 

S -  Adoptată pe 
07.03.2018 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

 

Legea nr. 
331/2018 

 

33. 

PLx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Programul de investiţii pentru înfiinţarea 
stânelor montane, pentru perioada 2018-2020, 
în valoare totală de 7 milioane de euro, va 
beneficia de o politică specifică, care să vizeze 
reducerea dezechilibrului între zonele mai 
favorizate şi cele montane  

S -  Adoptată pe 
07.03.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

Legea nr. 
332/2018 
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34. 

PLx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
colectare şi prelucrare primară a fructelor, 
fructelor de pădure şi plantelor medicinale 
în zona montană 

- Iniţiator: deputaţi + senatori 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare 
primară a fructelor, fructelor de pădure şi 
plantelor medicinale în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanţare a 
investiţiilor din zona montană. 

S -  Adoptată pe 
20.03.2018 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

 

Legea nr. 
333/2018 

 

35. 

PLx 
134/2018 

 
L 

93/2018 
 

Lege pentru aprobarea Programului de 
încurajare a investiţiilor din zona montană 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de încurajare a 
investiţiilor din zona montană, pentru perioada 
2018- 2020, în vederea facilitării accesului la 
finanţare pentru producătorii şi crescătorii de 
animale din zona montană, în valoare de 1 
miliard de euro, care se asigură de la bugetul 
de stat. 

S -  Adoptată pe 
14.03.2018 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

Legea nr. 
334/2018 

 

36. 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

Lege privind aprobarea Programului pentru 
stimularea angajării tinerilor în sectoarele 
agricultură, acvacultură şi industria 
alimentară 
- Caracter: organic 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea programului pentru stimularea 
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură şi industrie alimentară, derulat pe 
perioada 2017-2020, prin acordarea unor 
facilităţi fiscale, atât pentru angajator cât şi 
pentru angajat. 

S -  Adoptată pe 
11.12.2017 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

 

Legea nr. 
336/2018 

 

37. 

PLx 
124/2018 

 
L 

523/2017 

Lege privind Statutul inspectorului de 
muncă 

- Caracter: organic 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Statutul inspectorului de muncă, urmărind 
stabilirea drepturilor şi obligaţiilor specifice 
acestuia, precum şi a incompatibilităţilor, 
interdicţiilor şi măsurilor de protecţie 
aplicabile funcţiei publice specifice de 
inspector de muncă.  

S -  Adoptată pe 
12.03.2018 

CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

Legea nr. 
337/2018 

38. 
PLx 

280/2018 
 

Lege privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor 
informatice 

Stabileşte cadrul juridic şi instituţional, 
măsurile şi mecanismele necesare în vederea 
asigurării unui nivel comun ridicat de 

S  - Adoptată pe 
16.10.2018 

Legea nr. 
362/2018 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

L 
221/2018 

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

securitate a reţelelor şi sistemelor informatice 
şi a stimulării cooperării în domeniu. 

CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 
 

39. 

PLx 
424/2018 

 
L 

386/2018 

Lege pentru aprobarea Legii privind 
protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul 
prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi 
penale şi combaterea infracţiunilor sau al 
executării pedepselor, măsurilor educative 
şi de siguranţă, precum şi privind libera 
circulaţie a acestor date 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: 2 senatori 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea protecţiei persoanelor fizice referitor 
la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul 
prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi 
penale şi combaterii infracţiunilor sau al 
executării pedepselor şi privind libera 
circulaţie a acestor date. Prin intervenţiile 
legislative propuse se urmăreşte transpunerea 
prevederilor Directivei (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
aprilie 2016, urmând a fi abrogată Legea 
nr.238/2009 prin care este reglementat acest 
domeniu în prezent. 

S - Adoptată pe 
05.07.2018 

CD - Adoptată pe 
10.10.2018 

Legea nr. 
363/2018 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII    AAFFLLAATTEE    ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ    CCOOMMUUNNĂĂ   
 

Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1. 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2010 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente.  
anului 2010. 

Raport depus pe data 
de 25.10.2012; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

2. 

PLx 
525/2011 

 

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

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2010 şi a contului general de execuţie a 

Raport depus pe data 
de 25.10.2012; 

CD +S  
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

L 
617/2011 

 
 

contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2010. 

urmează să intre pe 
OZ 

 

BUG CD + 
BUG S 

 

3. 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2011 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe data 
de 23.10.2013; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

4. 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus pe data 
de 04.04.2016; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

5. 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2011 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2011. 

Raport depus pe data 
de 23.10.2013; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

6. 

PLx 
413/2013 

 
L 

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

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului national unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual 

Raport depus pe data 
de 25.06.2014; 
urmează să intre pe 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

546/2013 
 
 

asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2012 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

al datoriei publice aferente anului 2012.   OZ 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

7. 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2012 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 
2012 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2012.   
 

Raport depus pe data 
de 25.06.2014; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

8. 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 
2013 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde 
rezultatul activităţilor de audit şi control , 
desfăşurate asupra modului de formare, de 
administrare şi întrebuinţare a resurselor 
financiare ale statului şi ale sectorului public 
în exerciţiul financiar al anului 2013. 

Raport depus pe data 
de 24.03.2015; 
urmează să intre pe 
OZ  

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 

 

9. 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2013 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi 
contul general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 au fost 
întocmite în structura bugetului aprobat prin 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 
nr.6/2013, aşa cum a fost modificată prin 
ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe data 
de 24.03.2015; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

10. 

 
PLx 

562/2015 
 

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

Aprobarea contului general de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual 

Raport depus pe data 
de 28.06.2016; 
urmează să intre pe 

CD +S  

BUG CD + 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

L 
350/2015 

 

de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2014 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

al datoriei publice aferente anului 2014 OZ 

 

BUG S 

 

11. 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2015 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 
 
TDR: 
25.05.2017 

12. 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2015 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie 
al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent 
anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 
54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în sumă 
de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent 
în sumă de 236,9 milioane lei. Execuţia 
sistemului public de pensii s-a realizat astfel: 
venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei şi 
cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 
 
TDR: 
25.05.2017 

13. 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2016 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2016 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 
 
TDR: 
12.10.2017 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

14. 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2016 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2016 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2016 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 
TDR: 
12.10.2017 

15. 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 
2017 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2017 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 
 
TDR: 
31.10.2018 

16. 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2017 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2017 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2017 

CD +S  

BUG CD + BUG S 

 
 
TDR: 
31.10.2018 
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LEGENDA 
 

Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                            
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 

10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

 

CAE 
CROMANII 

Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
 
 

 În a doua sesiune parlamentară a anului 2018 au fost înregistrate 23 propuneri legislative 
pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare 
publică. Pentru 3 dintre acestea au fost formulate 6 propuneri şi sugestii, din care au fost validate 5. 
Motivul pentru care o  sugestie nu a fost validată este că nu a conţinut propuneri de modificări sau 
completări la iniţiativa legislativă, ci doar aprecieri generale cu privire la oportunitatea acesteia. 
 
   

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în a doua sesiune ordinară a anului 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. 
propuneri/ 

sugestii 
primite 

Nr. propuneri/
sugestii validate

 
 
 

1. 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
justiţiei 

Pl-x 637 
29.10.2018 

1 1 

 
 

2. 

Propunere legislativă pentru modificarea unor 
acte normative privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

Pl-x 685 
12.11.2018 

4 3 

 
3. 

Propunere legislativă pentru completarea 
Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 

Pl-x 707 
19.11.2018 

1 1 

TOTAL 6 5 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  
în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
 

 

În a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2018 au funcţionat 21 comisii permanente 
ale Camerei Deputaţilor, 6 comisii permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
precum şi  6 comisii speciale şi 1 comisie de anchetă comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului.  

 
În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2018, comisiile permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiile permanente comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit 
în 904 şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 360 rapoarte şi 791 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 
parlamentare, au fost depuse 1795 amendamente, din care 1432 admise şi 363 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 
comisiile sesizate în fond, în a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2018. 

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară septembrie - 
decembrie 2018. 

 
Activitatea de control parlamentar se exercită la nivelul comisiilor prin diverse modalităţi: 

audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de activitate şi strategii ale 
ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar, anchete 
parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori etc. 

Comisiile de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului au primit rapoarte de 
activitate pentru anul 2017 de la: Consiliul Legislativ, Comitetul Naţional pentru Supravegherea 
Macroprudenţială şi Autoritatea Electorală Permanentă. Au fost depuse şi raportul anual al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind determinarea preţurilor şi 
tarifelor reglementate, precum şi rapoarte transmise de Banca Naţională a României asupra inflaţiei. 

A fost depus raportul comisiilor de specialitate asupra proiectului bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM).    

Au avut loc audieri ale candidaţilor pentru: Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Consiliul 
Naţional al Audiovizualului, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, funcţia de membru 
supleant în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune. 

 
Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare septembrie - decembrie 

2018, 3384 petiţii, scrisori şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai 
societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate etc.), persoane fizice 
sau juridice, cu privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi 
cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice competente.  

 
Pe lângă activitatea legislativă evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control parlamentar, 

activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizat şi în alte acţiuni, astfel: 
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Comisia pentru politică externă: 
Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale la Palatul Parlamentului cu: delegaţia Comisiei 

de apărare şi relaţii externe a Parlamentului Republicii Kenia, delegaţia parlamentară din Australia, 
Comisia pentru Probleme Europene şi Controlul Fondurilor Europene din Adunarea Naţională a 
Republicii Bulgaria, Asociaţia parlamentară Canada–Europa, Grupul parlamentar de prietenie din 
Turkmenistan, Fondul Polonez pentru Dezvoltare, Comisiile pentru politică externă din Senatul 
Republicii Polone, din Croaţia şi din Marea Adunare a Turciei, preşedintele Parlamentului din 
Muntenegru şi cu preşedintele Parlamentului European.  

Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale la: Tirana (Albania) - EPP Women, 
Reuniunea Comisiei economice ICE-DP-Varşovia (Polonia), Sofia (Bulgaria) şi Viena (Austria) - 
Conferinţe interparlamentare, Reykjavik (Islanda) - Forumul global WPL.  

Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond şi a adoptat  proiecte de opinie pentru 
22 acte normative europene. 

Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale la Palatul Parlamentului cu: vicepreşedintele 
Knesset-ului (Israel), negociatorul-şef al Uniunii Europene pentru BREXIT, deputaţi – membri 
ai Adunării Naţionale a Franţei, delegaţia Parlamentului Australiei, secretarul general al 
Comisiei Europene şi cu reprezentanţii Secretariatului internaţional – COSAC.  

Au fost efectuate vizite oficiale şi vizite de lucru la: Adunarea Naţională a Republicii 
Bulgaria, Adunarea Naţională a Franţei, Viena – Conferinţa COSAC.    

Au avut loc 3 întrevederi cu ambasadori ai altor state acreditaţi în România, precum şi cu 2 
comisari europeni. 

 
În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2018 au funcţionat 6 comisii speciale şi 

1 comisie de anchetă comune cu Senatul, astfel: 
 
1. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea 

Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 45  din 28 iunie 2017.  

Comisia este formată din 15 membri.  
Comisia asigură dimensiunea parlamentară a organizării evenimentelor prilejuite de 

celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului. 
Comisia va funcţiona până la sfârşitul legislaturii 2016-2020. 
 
2. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 69 din 27 septembrie 2017. 

Comisia este formată din 23 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera 
Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice din Parlamentul României.  

În cursul sesiunii parlamentare septembrie – decembrie 2018 comisia a depus pentru plenul 
Camerei Deputaţilor 3 rapoarte care au fost dezbătute şi votate. 

Termenul pentru elaborarea propunerilor legislative din domeniul justiţiei a fost stabilit la 
150 de zile de la data înfiinţării comisiei speciale. Pe data de 03 iulie 2018, Birourile permanente 
reunite au aprobat prelungirea perioadei de funcţionare a comisiei cu 90 de zile. Pe data de 11 
decembrie 2018, termenul a fost prelungit cu alte 90 de zile. 

 
3. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea 

activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul 
semestru al anului 2019 a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 76 din 11 octombrie 
2017. 
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Comisia este formată din 17 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice din Parlamentul României. 
Comisia va funcţiona până la încheierea mandatului României la conducerea Preşedinţiei 

Consiliului Uniunii Europene şi a activităţilor prevăzute după încheierea acestuia.  
 
4. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi 

actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Parlamentului nr.  19 din 18 aprilie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri şi are un birou format din preşedinte, un vicepreşedinte 
şi un secretar. 

Termenul de depunere a raportului final al comisiei este de 6 luni de la data constituirii 
comisiei. În şedinţă comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din data 
de 29 octombrie 2018 s-a aprobat prelungirea termenului până la data de 18 martie 2019. 

 
5. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului 

administrativ a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.  20 din 18 aprilie 2018.  
Comisia este formată din 15 membri şi are un birou format din preşedinte, un vicepreşedinte 

şi un secretar. 
Legea privind Codul administrativ al României  a fost declarată neconstituţională de Curtea 

Constituţională. 
Perioada de funcţionare a comisiei a fost stabilit iniţial la 6 luni de la data constituirii 

comisiei. Pe data de 11 decembrie 2018, Birourile permanente reunite au aprobat prelungirea 
perioadei de funcţionare a comisiei cu 6 luni. 

 
6. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei 

bugetelor anuale ale Curţii de Conturi a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 69 din 27 
septembrie 2017. 

Comisia este formată din 15 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera 
Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice din Parlamentul României. 

Comisia va funcţiona până la sfârşitul legislaturii parlamentare 2016-2020.  
Termenul pentru elaborarea rapoartelor asupra execuţiei bugetului Curţii de Conturi pentru 

perioada 2011-2016 a fost stabilit de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului până la data de 3 noiembrie 2018 şi a fost prelungit până la data de 3 decembrie 2018. 

 
7. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea 

posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi în 
activitatea unor lideri ai acestor partide a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 31 din 4 
iulie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera 
Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice din Parlamentul României.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 180 de zile de la data constituirii 
comisiei parlamentare de anchetă. Pe data de 14 decembrie 2018, Birourile permanente reunite au 
aprobat prelungirea perioadei de funcţionare a comisiei cu 90 zile. 
 

 

 



 74 
 
 

 

 
 

ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,  
din care 

Admise Respinse 

1. Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

20 15 5 

2. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  125 119 6 

3. 
Comisia pentru industrii şi servicii  158 139 19 

4. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 81 79 2 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură,  
industrie alimentară şi servicii specifice  

167 162 5 

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  

25 25 0 

7. Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului  

89 79 10 

8. 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 114 104 10 

9. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  339 145 194 
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10. 
Comisia pentru sănătate şi familie 104 94 10 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  

56 50 6 

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă  

19 18 1 

13. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  277 198 79 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

110 94 16 

15. 
Comisia pt. politică externă 1 1 0 

16. Comisia pt. tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor 

1 1 0 

17. Comisia  specială a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului  pentru legile justiţiei 

109 109 0 

TOTAL: 1795 1432 363 
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Situaţia amendamentelor depuse la  comisiile permanente 
pentru proiectele de legi  şi propunerile legislative 

dezbătute în sesiunea septembrie - decembrie 2018

Cultură, 19

Învăţământ, 56

Sănătate, 104

Muncă, 339

Mediu, 114

Administraţie, 
89

Agricultură, 167

Dr. omului, 
25

Transporturi, 81

Industrii, 158

Buget, 125

 Economică, 20

Juridică, 277

Apărare, 110

Tehn. inf., 1

Legile justi?iei,
109

Pol. externă, 1
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ANEXA B 

 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1. Grupul parlamentar al PSD 222 196 26 

2. Grupul parlamentar al  PNL 81 27 54 

3. Grupul parlamentar al USR 84 13 71 

4. Grupul parlamentar al UDMR 55 46 9 

5. Grupul parlamentar  ALDE 30 30 0 

6. Grupul parlamentar al  PMP 17 16 1 

7. Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale 

13 13 0 

8. Deputaţi neafiliaţi 11 11 0 

9. Comisii permanente 1256 1054 202 

10. Guvern 26 26 0 

TOTAL 1795 1432 363 

 
 
 
 
 
 



 78 
 
 

 
 
 

 
 

 SITUAŢIA AMENDAMENTELOR
 depuse pentru proiectele de legi şi propunerile 

legislative
 dezbătute în sesiunea septembrie - decembrie 2018, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Comisii, 1256

ALDE, 30

PNL, 81

USR, 84

PSD, 222

UDMR, 55

Minorități, 12

PMP, 38

Guvern, 26

Neafiliați,11
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ANEXA C 
 
 

BILANŢUL ACTIVITĂŢII COMISIILOR PERMANENTE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2018 

(septembrie - decembrie) 
 
 

 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate

Audieri/ 
Audienţe

1 Comisia pt. pol. economică 43 28 11 31 5 3 

2 Comisia pt. buget 46 161 85 34 19 3 

3 Comisia pt. industrii 47 81 31 23 46 0 

4 Comisia pt. transporturi 42 54 20 11 5 0 

5 Comisia pt. agricultură 42 60 32 15 15 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 43 10 4 175 45 18 

7 Comisia pt. admin. publică 45 93 58 97 10 0 

8 Comisia pt. mediu 42 49 26 9 72 0 

9 Comisia pt. muncă 42 138 54 43 173 28 

10 Comisia pt. sănătate 42 68 25 26 108 9 

11 Comisia pt. învăţământ 42 44 30 21 39 0 

12 Comisia pt. cultură 43 42 17 11 6 7 

13 Comisia juridică 47 294 107 151 0 0 

14 Comisia pt. apărare 44 44 29 21 39 2 

15 Comisia pt. politică externă 42 6 1 14 0 0 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 42 desfăşoară activităţi specifice 144 10 

17 Comisia pt. regulament 0 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 40 10 6 12 0 1 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 16 3 0 88 1 0 

20 Comisia pt. români din afara 
graniţelor ţării 

41 1 0 6 37 0 

21 Comisia pt. afaceri europene 42 0 0 1 0 0 

22 Comisia pt. controlul SRI 44 desfăşoară activităţi 
specifice 2 112 3 

23 Comisia pt. control SIE 5 desfăşoară activităţi 
specifice 0 2 0 

24 Comisia revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

14 
desfăşoară activităţi 

specifice 0 2500 0 
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25 Comisia comună privind statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

0 4 0 0 1 0 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 8 0 0 0 5 0 

27 
Comisia pt. integrarea europeană 
dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova 

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 904 807* 360* 791 3384 84 

                                                 
     * *La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. Au fost 
luate în calcul şi iniţiativele legislative, respectiv rapoartele depuse de Comisia specială comună pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei (3) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de RAPOARTE depuse  

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de AVIZE depuse  
în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Bîzgan -Gayral Oana-Mioara Neafiliat părăseşte comisia din: 12.09.2018 

2. Prisnel Adrian-Claudiu USR devine membru din: 12.09.2018 
 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
 

1. Ampleev Andrian Min. Naţ. devine membru din: 03.10.2018 

2. Budăi Marius-Constantin PSD demisia din funcţia de 
preşedinte: 

 
17.12.2018 

3. Ignat Miron Min. Naţ. părăseşte comisia din: 14.08.2018 

4. Nicoară Romeo Florin PNL devine membru din: 19.09.2018 

5. Vîlceanu Dan PNL părăseşte comisia din: 19.09.2018 
 

 
3. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE  

ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 
 

1. Ghinea Cristian USR devine membru din: 31.10.2018 

2. Prisnel Adrian-Claudiu USR părăseşte comisia din: 12.09.2018 
 

 
  4. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 

MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 

1. Hărătău Elena PSD devine membru din: 
părăseşte comisia din: 

12.09.2018 
12.12.2018 

2. Huncă Mihaela Neafiliat devine membru din: 14.11.2018 

3. Şarapatin Elvira PSD părăseşte comisia din: 12.12.2018 

4. Vasilică Radu Costin PSD părăseşte comisia din: 24.10.2018 
 

 
5. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
1. Vîlceanu Dan PNL devine membru din: 19.09.2018 
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6. COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

1. Hărătău Elena PSD devine membru din: 12.12.2018 

2. Huncă Mihaela Neafiliat părăseşte comisia din: 24.10.2018 

3. Nicoară Romeo Florin PNL părăseşte comisia din: 19.09.2018 

4. Stan Viorel PSD devine secretar din: 12.09.2018 

5. Şarapatin Elvira PSD devine membru din: 12.12.2018 

6. Todor Adrian PSD părăseşte comisia din: 12.12.2018 

7. Vasilică Radu Costin PSD devine membru din: 24.10.2018 
 

 
   7. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
1. Halici Nicuşor PSD devine  preşedinte  din: 03.10.2018 

2. Nicolicea Eugen PSD înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
03.10.2018 

 
8. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 
 

1. Todor Adrian PSD devine membru din: 12.12.2018 
 

 
 

9. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU 
PETIŢII 

 
1. Simionca Ionuţ PMP devine membru din: 12.09.2018 

 
 

      10. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  
 

1. Pop Tudor Rareş USR părăseşte comisia din: 12.09.2018 

2. Zainea Cornel USR devine membru din: 12.09.2018 
 

 
11. COMISIA PENTRU EGALITATE DE ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
 

1. Mareş Mara PNL înlocuită din funcţia de 
secretar din: 
părăseşte comisia din: 

 
12.12.2018 
12.12.2018 

2. Vîlceanu Dan PNL devine membru din: 12.12.2018 
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12. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA  

GRANIŢELOR ŢĂRII 
 

1. Lupescu Dumitru USR devine membru din: 
devine secretar  din: 

31.10.2018 
11.12.2018 

2. Dobrovie Matei-Adrian afiliat PNL înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
30.10.2018 

3. Popescu Nicolae-Daniel USR înlocuit din funcţia de 
secretar din: 
devine vicepreşedinte din: 

 
30.10.2018 
30.10.2018 

 
 

13. COMISIA PENTRU AFACERI  EUROPENE 
 

1. Mareş Mara PNL devine membru din: 12.12.2018 

2. Vîlceanu Dan PNL părăseşte comisia din: 12.12.2018 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie - decembrie) 
 

 
 
 I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 36 de şedinţe. 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat pregătirea şi desfăşurarea în 
bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care intră în competenţa 
sa. 

 Decizii ale Biroului  permanent: 
Au fost adoptate 7 Decizii ale Biroului permanent care privesc, printre altele, stabilirea atribuţiilor 
vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune ordinară, 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a programelor de internship la Camera 
Deputaţilor, asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent la Camera Deputaţilor în perioada 
vacanţei parlamentare şi activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2019. 
 

 
 II. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 7 şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost 
discutate, printre altele: 

 aprobarea elementelor de identitate vizuală aferente dimensiunii parlamentare a 
Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019; 

 organizarea Şedinţei Solemne Comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor consacrată 
celebrării Centenarului Marii Uniri; 

 declanşarea procedurilor pentru numirea unor membri ai CNA, Consiliului ASF şi 
Colegiului CNSAS; 

 rapoarte finale ale unor comisii parlamentare de anchetă;  
 timpul maxim alocat pentru dezbaterea moţiunii de cenzură; 
 constituirea unor comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
 constituirea şi modificarea componenţei unor grupuri parlamentare de prietenie; 
 repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la instituţii şi autorităţi 

publice a căror activitate se află sub control parlamentar. 
 
 

 III. În cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2018 au fost depuse 8 moţiuni simple şi o 
moţiune de cenzură: 
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A. MOŢIUNI SIMPLE 
 

Data Vot deschis Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII 
SIMPLE 

Semnatari
depunerii

Data  
dezbaterii Pentru Contra Abţineri 

Soluţia 

1. 
Bastoanele PSD peste 
obrazul democraţiei 

româneşti 
66 5.09.2018 11.09.2018 99 149 3 RESPINSĂ

2. 
Dupa ciuma lui Caragea, 
Romania lovită de pesta 

lui Daea 
63 19.09.2018 25.09.2018 93 150 25 RESPINSĂ

3. 

Tripleta Dăncilă-Vâlcov-
Teodorovici sugrumă 
administraţia publică 
locală din România 

65 26.09.2018 3.10.2018 97 157 24 RESPINSĂ

4. 

Dănuţ Andruşcă sau 
cum să destabilizezi 
deliberat economia 

României. lncompetenţa 
falimentează România! 

67 26.09.2018 - - - - 
Nu a fost 
luată în 

considerare

5. 

Dănuţ Andruşcă sau 
cum să destabilizezi 
deliberat economia 

României. lncompetenţa 
falimentează România! 

67 2.10.2018 8.10.2018 103 146 19 RESPINSĂ

6. 
PSD îngroapă cultura 
chiar în anul celebrării 

Centenarului 
65 8.10.2018 15.10.2018 88 147 17 RESPINSĂ

7. 

Stimulat de PSD, fără 
pic de competenţă, taie 
Deneş în păduri şi la 
verzi ... şi la uscate 

67 17.10.2018 23.10.2018 35 162 2 RESPINSĂ

8. 
Ministrul Justiţiei, un 

ministru de nota 4 
(patru) 

89 22.10.2018 30.10.2018 99 171 5 RESPINSĂ

 
 B. MOŢIUNI DE CENZURĂ 
 

Vot secret 
(bile) 

N
r.

 c
rt

. 

TITLUL MOŢIUNII 
DE CENZURĂ 

Semnatari Data 
depunerii

Data 
prezentării

Data 
dezbaterii

P
en

tr
u

 

C
on

tr
a 

A
b
ţi

n
er

i 

Soluţia 

1. 
Ajunge! Guvernul 
Dragnea - Dăncilă, 
ruşinea României! 

163 14.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 161 3 0 RESPINSĂ 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 31.12.2018 

 
 

Nr. Grup Număr Întrebări Întrebări 
crt. parlamentar deputaţi adresate cu răspuns fără 

răspuns 

1. PSD 69 934 798 136 

2. PNL 61 1951 1695 256 

3. USR 24 441 396 45 

4. UDMR 14 94 84 10 

5. ALDE 9 30 29 1 

6. PMP 13 466 408 58 

7. MINORITĂŢI 
NAŢIONALE 

9 53 47 6 

8. Neafiliaţi 6 116 110 6 

  TOTAL GENERAL: 199 3969 3457   512 
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B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 31.12.2018 

 

Nr. Grup Număr Interpelări Interpelări 
crt. parlamentar deputaţi adresate cu răspuns fără 

răspuns 

1. PSD 53 234 213 21 

2. PNL 43 250 218 32 

3. USR 25 326 287 39 

4. UDMR 4 8 7 1 

5. ALDE 6 76 60 16 

6. PMP 10 137 114 23 

7. MINORITĂŢI 
NAŢIONALE 

4 8 7 1 

8. Neafiliaţi 8 59 52 7 

  TOTAL GENERAL: 153 1098 958 140 

 
 
 
 

C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 
 la data de 31.12.2018 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. declaraţii 

politice 

1. PSD 94 36 1212 

2. PNL 52 36 845 

3. USR 12 36 93 

4. UDMR 14 36 46 

5. ALDE 10 36 107 

6. PMP 12 36 216 
7. MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 
11 36 47 

8. NEAFILIAŢI 9 36 84 

 TOTAL GENERAL: 214 36 2650 
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XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2018  
(septembrie - decembrie) 

 
 

 
 

 
I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
Septembrie 9 9 
Octombrie 12 12 
Noiembrie 11 11 

 
Sesiunea septembrie-

decembrie 
Decembrie 6 6 

Total: 38 38 
 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
Noiembrie 2 2 Sesiunea septembrie-

decembrie Decembrie 3 3 
Total: 5 5 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2018* 

 (pe legislaturi şi ani) 
Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992  233

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996  542

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000            1024

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004            3807

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008            1684

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012            1374

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2016             1394

Legislatura a VIII-a decembrie 2016 – decembrie 2017 375

 februarie 2018 – decembrie 2018 451

 

 
 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  decembrie 2018* 

(pe legislaturi şi ani) 

Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992  233

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996  542

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000            925

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004            2690

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008            1627

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012            1207

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2016              1181

Legislatura a VIII-a decembrie 2016 – decembrie 2017 278

 ianuarie 2018 –  decembrie 2018 363
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Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 222 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018*
384 187 358 252 278 363 

 
 
 
 
 
 

* Datele existente la 30  decembrie  2018 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie  2018 

 

 

 
 

233
542

925

2690 1627

1207

1181

278363

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992
Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996
Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000
Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004
Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008
Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012
Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - decembrie 2016
Legislatura a VIII-a, decembrie 2016 - decembrie 2017
Legislatura a VIII-a, ianuarie 2018 - decembrie 2018
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE  
în al doilea semestru din anul 2018 

(septembrie - decembrie) 
 

Camera Deputaţilor, în concordanţă cu prevederile Constituţiei României1, ale Legii privind 
cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, nr.373/2013 şi ale 
Regulamentului Camerei Deputaţilor2, a examinat o serie de proiecte de acte legislative şi fără caracter 
legislativ primite de la Uniunea Europeană, pe fond, care fac obiectul acestui control. 

 
I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 
 

Documente ale UE trimise spre  examinare pe 
fond comisiilor permanente din Cameră 

(în cel de-al doilea semestru 2018) 

 

 

 

19 

 

Documente finalizate –  

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor  

 

 

24 

 

Documente în curs de finalizare,  

cu termene în 2019 

 

 

4 

 

                                                 
1 Conform art. 111, 112 şi 148 din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.767/31 octombrie 2003.   
2 Conform art. 160 – 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.326/13 mai 2015.  



 95 
 
 

 
 

 
II. Numărul documentelor repartizate spre examinare la comisiile 

       permanente: 
 

- Comisia pentru afaceri europene – 19 documente;  
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 1 document; 
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 5 documente;  
- Comisia pentru industrii şi servicii – 6 documente; 
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – 1 

document; 
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – 1 document; 
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic – 6 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 2 documente; 
- Comisia pentru sănătate şi familie – 1 document; 
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 5 documente; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 3 documente; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională– 5 documente; 
- Comisia pentru politică externă – 4 documente; 
- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - 2 documente. 
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III. Hotărârile privind adoptarea unor opinii ale Camerei Deputaţilor publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I  

 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaţilor a adoptat în al doilea  semestru al 
anului 2018 un număr de 25 de hotărâri pentru adoptarea opiniilor, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul 
hotărârii 

 

Denumirea documentului 

 

Monitorul 
Oficial al 
României 

1 Hotărârea nr. 
51/19.09.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială 
pentru Europa - COM(2018)237 

 

 
 

Nr. 811/ 
21.09.2018 

2 Hotărârea nr. 
54/19.09.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind 
politica de extindere a UE - COM(2018)450 

 

 
 
Nr. 811/ 
21.09.2018 

3 Hotărârea nr. 
53/19.09.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe 
unice digitale de încredere pentru toţi Contribuţia Comisiei 
la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia 
datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia, la 16 mai 
2018 - COM(2018)320 

 

 
 

Nr. 811/ 
21.09.2018 

4 Hotărârea nr. 
52/19.09.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană 
reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi 
modela viitorul Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea 
informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 
- COM(2018)306 

 

 
 
 
Nr. 811/ 
21.09.2018 
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5 Hotărârea nr. 
55/19.09.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai 
puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei 
şi culturii  - COM(2018)268  

 

Nr. 811/ 

21.09.2018 

6 Hotărârea  nr.     
56/19.09.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme 
de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari 
- COM(2018)271  

 

Nr. 811/ 

21.09.2018 

7 Hotărârea nr. 
57/26.09.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru 
cultură - COM(2018)267  

 

Nr. 830/ 

28.09.2018 

8 Hotărârea nr. 
58/26.09.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză 
prelungită - COM(2018)304 

 

Nr. 830/ 

28.09.2018 

9 Hotărârea nr. 
59/26.09.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii 
pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 - COM(2018)367 

 

Nr. 830/ 

28.09.2018 

10 Hotărârea nr. 
61/03.10.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi 
politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1293/2013 - COM(2018)385 

 

Nr. 850/ 

08.10.2018 

11 Hotărârea nr. 
62/10.10.2018  

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniilor referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură 
în materie de imigraţie (reformare) – COM(2018)303 

 

Nr. 865/ 

12.10.2018 
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12  Hotărârea nr. 
63/10.10.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicare Comună către Parlamentul European şi 
Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva 
armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului 
uşor şi a muniţiei aferente „Asigurarea securităţii armelor, 
protejarea cetăţenilor” - JOIN(2017)17 

 

Nr. 865/ 

12.10.2018 

13 Hotărârea nr. 
66/24.10.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a 
investiţiilor durabile (Text cu relevanţă pentru SEE) - 
COM(2018)353 

 

Nr. 898/ 

25.10.2018 

14 Hotărârea nr.  
67/24.10.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Decizie a Consiliului referitoare la 
încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spaţiul 
aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale 
membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte - 
COM(2018)495 

 

Nr. 903/  

26.10.2018 

15 Hotărârea nr. 
69/31.10.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a Fondului european de apărare - 
COM(2018)476 

 

Nr. 924/ 

01.11.2018 

16 Hotărârea nr. 
70/31.10.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European - Primul raport bienal privind progresele 
înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a UE şi 
guvernanţa acesteia - COM(2018)524 

 

Nr. 924/ 

01.11.2018 

17 Hotărârea nr. 
72/07.11.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Comunicare privind o nouă 
Alianţă Africa-Europa pentru investiţii şi locuri de muncă 
sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi locuri 
de muncă la un nivel superior - COM(2018)643 

 

Nr. 950/ 

09.11.2018 
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18 Hotărârea nr. 
73/07.11.2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - 
Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor 
financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva 
combaterii spălării banilor - COM(2018)645 

 

Nr. 950/ 

09.11.2018 

19 Hotărârea nr. 
75/14.11.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului 
online cu caracter terorist - O contribuţie a Comisiei 
Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 
septembrie 2018 - COM(2017)640 

 

Nr. 972/ 

16.11.2018 

20 Hotărârea nr. 
76/28.11.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă 
de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a 
include infracţiunile de terorism transfrontaliere - 
Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 
Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM(2018)641 

 

Nr. 1011/ 

29.11.2018 

21 Hotărârea nr. 
77/28.11.2018 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comună către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, 
Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - 
Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive 
pentru o strategie a UE - JOIN(2018)31 

 

Nr. 1011/ 
29.11.2018 

22 Hotărârea nr. 
79/12.12.2018 
 
 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru 
Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate 
şi mediu - COM(2018)673 

 

 
 

Nr. 1061/   
14.12.2018 

 

23 Hotărârea nr. 
80/12.12.2018 
 
 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de 
flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în 
scopul de a aborda provocările actuale în materie de 
migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa 
securităţii - COM(2018)708 

 

 
Nr. 1061/   

14.12.2018 
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24 Hotărârea nr. 
81/12.12.2018 
 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 
2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de 
peşte şi grupuri de stocuri de peşte din Marea Neagră - 
COM(2018)710 

 

 
 

Nr. 1061/   
14.12.2018 

 

25  
 
 
- 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarităţii 
şi proporţionalităţii: consolidarea rolului lor în elaborarea 
politicilor UE - COM(2018)703 

 

 
 

- 

 

 




