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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în prima sesiune ordinară a anului 2019  
(februarie - iunie) 

 
 
 În prima sesiune parlamentară a anului 2019 (februarie - iunie), la Camera Deputaţilor 
au fost dezbătute 179 proiecte de legi, din totalul de 1283 proiecte aflate în procedură 
legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 90 proiecte de legi au făcut parte din Programul 
legislativ prioritar al Guvernului. 
 Din totalul de 179 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 
sesiune, pentru 138 Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională. 
 Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 34 şedinţe în plenul Camerei 
Deputaţilor şi 10 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 177 proiecte de legi, din care 67 au 
fost promulgate şi 26 respinse. De asemenea, au fost adoptate 32 Hotărâri ale Camerei 
Deputaţilor şi 21 Hotărârii ale Parlamentului. 
 La data de 30 iunie 2019, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 1125 
proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 505 înscrise pe ordinea de zi a plenului 
Camerei, şi 596 la comisiile permanente.  
 În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie 2019, la 
Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1739 întrebări adresate membrilor 
executivului, de un număr de 133 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 
de 1261, reprezentând 72,5 %  din totalul întrebărilor adresate. 
 Numărul interpelărilor adresate prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 317, de un 
număr de 26 deputaţi din care la  237 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 74,76 %. 
 În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 
acestora a fost de 1206 desfăşurate pe parcursul a 18 şedinţe, de un număr de 161 deputaţi. 
 La Camera Deputaţilor, în prima sesiune ordinară a anului 2019 (februarie – iunie), au 
fost depuse 4 moţiuni simple: 

- Tudorel Toader şi PSD-ALDE, luaţi mâinile murdare de pe Justiţie! 
- Lăcomia pesedistă subminează economia naţională 
- Mandatul Ministrului Cuc cu numărul trei, este unul de nota 3! 
- S.O.S. sectorul energetic! PSD şi ALDE duc România în beznă! 

 
şi o moţiune de cenzură:  
 - Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi 
la vot! 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în prima sesiune ordinară a anului 2019  
(februarie - iunie) 

 
 (Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2019) 

 
   Cele 177 iniţiative legislative votate privesc: 

                         63 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
     27  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 
                 7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     29  proiecte de legi  
                        114 propuneri legislative 
 

          
˚ În anul 2019 au fost promulgate 120 legi, 53 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare şi 67 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie 2019. 

Totalul iniţiativelor legislative 1283  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2019  986

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019 297

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 138 

 179

– votate  177
             din care: - înaintate la Senat      25 
                            - în procedura de promulgare 59 
                            - promulgate 67 
                            - respinse definitiv 26 
                            - în mediere          1

                            - în divergenţă          1

2) Se află în proces legislativ 1125

a) pe ordinea de zi 505
b) la comisii  596
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 

5

3) Desesizări 3

4) Retrase de iniţiatori 1
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
în prima sesiune ordinară a anului 2019  

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

în prima sesiune ordinară a anului 2019  
(februarie - iunie) 
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III. III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2019 
(februarie - iunie)* 

 
Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului 
pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a 
Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor 
economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru 
perioada 2017-2020 
                                                                        (PL–x 517/2018) 

Legea nr.41/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.187 din 8 martie 2019 

2. 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 
  
                                                                        (PL–x740/2018) 

Legea nr.44/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.191 din 8 martie 2019 

3. Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi 
în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 

 
                                                                           (PL–x45/2019) 

În reexaminare la Camera 
Deputaţilor din 1 aprilie 2019 

Pe ordinea de zi 
din 28 mai 2019 

4. Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
             (PL–x710/2018) 

În reexaminare la Senat din  
13 iunie 2019 

 

5. Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii (România - 
Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), 
semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018  
 

          (PL–x731/2018) 

Legea nr.72/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.350 din 7 mai 2019 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal 
                                                                        (PL–x741/2018) 

Legea nr.60/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.296 din 17 aprilie 2019 
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7. 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                                           
                                                                        (PL–x645/2018) 

Legea nr.76/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.333 din 2 mai 2019 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

           (PL–x578/2018) 

Legea nr.80/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.331 din 2 mai 2019 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică 
 
                                                                        (PL–x588/2018) 

Legea nr.81/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.335 din 2 mai 2019 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2018 
privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile 
acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014 - 
2020, domeniul Afaceri interne  

  
(PL–x585/2018)

Legea nr.82/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.335 din 2 mai 2019 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2018
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

          (PL–x583/2018)

Legea nr.83/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.331 din 2 mai 2019 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în 
domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
            (PL–x638/2018) 

Legea nr.86/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.338 din 3 mai 2019 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2018 privind implementarea programului 
guvernamental "gROwth - Contul individual de economii 
Junior Centenar" 
           (PL–x49/2019) 

 
sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Preşedintele 
României 

din 2 mai 2019 
14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene 
 

         (PL–x55/2019) 

Legea nr.91/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.354 din 8 mai 2019 

15. Lege  pentru  modificarea  art.  30  din  Legea        nr. 
312/2004  privind  Statutul  Băncii Naţionale a României 
                                              
                                                                        (PL–x212/2019) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de PNL şi USR 

din 2 mai 2019 
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16. Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la 
persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a 
unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru 
completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare 
 

         (PL–x552/2018) 

Legea nr. 118/2019 
la  Monitorul Oficial 

 

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

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.790 /2018 

(PL–x483/2018)

la promulgare 
din 3 iulie 2019 

18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 
 
                                                                        (PL–x243/2019) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptului asupra 

constituţionalităţii legii 
din 3 iulie 2019 

19. Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

                                            (PL–x395/2017)

la promulgare 
din 6 iulie 2019 

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

 

1. Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 
 

(PL-x 688/2018)

Legea nr.46/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 191 din 11 martie 2019 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între 
statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din 
domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea 
unui termen 
                                                                        (PL-x 545/2018) 

Legea nr.40/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 187 din 8 martie 2019 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.456 din 4 iulie 2018 

 
(PL-x 242/2018)

Legea nr.59/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.268 din 9 aprilie 2019 
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4. Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al 
judeţului Bacău
 

              (PL-x 71/2019)

În reexaminare, la cererea 
Preşedintele Românieie,  la Senat 

din 13 iunie 2019 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale  
          (PL-x 140/2019) 

La Senat 
din 27 martie 2019 

6. Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 
2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de 
modificare a Actului privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la 
Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 
septembrie 1976  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 
 
                (PL-x 1/2019)

Legea nr.113/2019 
la Monitorul Oficial 

 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 
nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor) 
 
             (PL-x 4/2019)

La Senat 
din 25 martie 2019 

8. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe 
bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice 
şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 
2018  
 
                                                                        (PL-x 142/2019) 

La promulgare 
din 24 iunie 2019 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

  
(PL-x 3/2019)

La Senat 
din 8 aprilie 2019 
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10. Lege pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.584 /2018 
                                                                         (PL-x 340/2018)

La promulgare 
din 6 mai 2019 

11. Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative 
 
                                                                        (PL-x 182/2019) 

Legea nr.105/2019 
la Monitorul Oficial 

12. Lege  pentru  modificarea  alin.(1) al art.35 din Legea 
nr.165/2013 privind         măsurile         pentru  
finalizarea       procesului        de        restituire,   în   natură 
sau   prin   echivalent,  a  imobilelor  preluate  în    mod  
abuziv    în    perioada    regimului comunist în România 
 
                                                                        (PL-x 512/2018) 

Legea nr.111/2019 
la Monitorul Oficial 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 
 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.560 din 18 septembrie 2018 

          (PL-x 483/2016) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de deputaţi aparţinând 

Grupului Parlamentar PNL şi 
PSD  

din 6 mai  2019 
 

14. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 
martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor 
 
                 (Pl-x 109/2019)

La Senat 
din 14 mai 2019 

15. Propunere legislativă Pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securităţii  

  
                (Pl-x 178/2019)

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptului asupra 

constituţionalităţii legii 
din 3 iulie 2019 

16. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 
                   (PL-x 263/2019) 

La promulgare 
din 20 iunie  2019 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ  
 

                                                                      (PL-x231/2019)

La Senat 
din 12 iunie 2019 

 

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

                                        (PL-x290/2019)

La promulgare 
din 3 iulie  2019 
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19. Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite  

            (PL-x10/2019)
   

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 
exercitarea dreptului asupra 

constituţionalităţii legii 
din 6 iulie 2019 

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

 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi 
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

         (PL-x 266/2018) 

Legea nr.39/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 187 din 8 martie 2019 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa 
Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene  
 
                                                                         (PL-x 735/2018)

Legea nr.43/2019 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 187 din 8 martie 2019 

3. Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a 
minorităţii sârbe din România 

  
(PL-x 118/2019)

Legea nr.94/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.359 din 9 mai 2019 

4.  Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti" 
     

                                                                            (PL-x67/2019)

Legea nr.96/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.359 din 9 mai 2019 
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011  
                    (Pl-x6/2019) 

la Senat  
din 8 aprilie 2019 

 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea a unor 

acte normative în domeniul educaţiei 

           (Pl-x720/2018)

la Senat  
din 8 aprilie 2019 

 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale  

             (Pl-x2/2019) 

la Senat  
din 8 aprilie 2019 

 

8. Lege pentru modificarea şi completarea art.223 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

            (PL-x224/2019)

Legea nr.104/2019 
la Monitorul Oficial 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale  

             (PL-x28/2019) 

la Senat  
din 16 aprilie 2019 
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10. Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                                          (PL-x316/2018)

In reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui României, 

din 7 mai 2019 
 

11.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea 
unor termene  

  
(PL-x229/2019)

la Senat  
din 14 mai 2019 

 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
                                                                             (Pl-x77/2019) 

la Senat  
din 29 mai 2019 

 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei 
 
          (Pl-x78/2019) 

la Senat  
din 29 mai 2019 

 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 
 
          (Pl-x79/2019) 

la Senat  
din 29 mai 2019 

 

15. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Ungaria 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat 
la Bucureşti, la 3 octombrie 2018  
                                                                         (PL-x211/2019) 

La promulgare 
din 2 iulie 2019 

16. Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
            (Pl-x141/2019)

la Senat  
din 29 mai 2019 

 

17. Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

 (Pl-x210/2019)

la Senat  
din 3 iunie 2019 

 
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale  
         (Pl-x232/2019) 
 

la Senat  
din 12 iunie 2019 

 

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

1.    
 ___ 
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 E. Domeniul  industrii, servicii şi transporturi : 

1. Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind 
transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile 
publice  

  
(PL-x 503/2018)

Legea nr.71/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 
nr.323 din 24 aprilie 2019 

 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 
privind calitatea în construcţii 
 

           (PL-x 161/2019) 

Legea nr.97/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 

nr.359 din 9 mai 2019 

3. Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea I - Reţele de transport 

                                                                           (PL-x 92/2019)

Legea nr.106/2019 
la Monitorul Oficial 

4. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului "Schi în România"  

                                            (PL-x 172/2018)  

Legea nr.107/2019 
la Monitorul Oficial 

5. Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
                                                                        (PL-x 672/2018) 

Legea nr.110/2019 
la Monitorul Oficial 

6.  Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.684 2018 
         (PL-x 112/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate, 
formulată de Preşedintele 

României, 
din 14 iunie 2019 

7.  Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea 
lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă 
naţională privind reţeaua electrică de transport  
 

          (PL-x 506/2018)

Legea nr.120/2019 
La Monitorul Oficial 

8. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice  
                                                                        (PL-x 729/2018) 

La promulgare 
din 24 iunie 2019 

9. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin 
accidente de vehicule şi de tramvaie 
 
              (PL-x 24/2017) 

Legea nr.122/2019 
la Monitorul Oficial 
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10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la 
Convenţia internaţională EUROCONTROL privind 
cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul 
multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor 
obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele 
adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor 
de navigaţie aeriană  

                     (PL-x 454/2018) 

Legea nr.125/2019 
la Monitorul Oficial 

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

 (PL-x 729/2018)

La promulgare 
din 24 iunie 2019 

12. Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din 
Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale 
 

 (PL-x 744/2018)

La promulgare 
din 24 iunie 2019 

13. Lege pentru completarea Legii nr. 350/2001  privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
                  (PL-x 84/2019) 

La promulgare 
din 6 iulie 2019 

14.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

                                                                         (PL-x 128/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de deputaţi aparţinând 

Grupului parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, precum  
şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 
privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate 
sau înregistrate în România 
  
               (PL-x 37/2015) 
 
 
 
 

La promulgare 
din 6 iulie 2019 
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 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

1. Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor 
şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - 
S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei 
Sâncraiu şi comunei Călăţele 
  

(PL-x 63/2019)

Legea nr.64/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 
nr.310 din 22 aprilie 2019 

 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
                                                                          (PL-x590/2018)

Legea nr.67/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 
nr.314 din 22 aprilie 2019 

 

3. Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe 
termen lung "România 2040" 
 
                                                                         (PL-x433/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 22 aprilie 2019 

4. Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
                                       
                                                                         (PL-x577/2018) 

Legea nr.77/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 

nr.333 din 2 mai 2019 

5. Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al 
punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918  

  
(PL-x732/2018)

La Senat 
din 27 martie 2019 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2019 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative 
 

            (PL-x76/2019) 

La Senat 
din 2 aprilie 2019 

7. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală  
                                                                         (PL-x745/2019) 

Legea nr.98/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 

nr.365 din 10 mai 2019 

8. Lege privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a 
luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri  

             (PL-x23/2019) 

Legea nr.100/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 

nr.365 din 10 mai 2019 

9.  Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar  
 
                                                                           (PL-x61/2019) 

sesizare de neconstituţionalitate
formulată de Preşedintele 

României 
din 24 mai 2019  
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10.  Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi 
anumitor activităţi economice autorizate 

  
(PL-x453/2017)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 24 mai 2019 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  
 
             (PL-x209/2019) 

Legea nr.209/2019 
la Monitorul Oficial  

12.  Lege pentru modificarea şi completare a Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local 
 
              (PL-x289/2019)

La promulgare 
din 3 iulie 2019 

13. Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - 
Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al 
judeţului Giurgiu  
 
            (PL-x162/2018) 

La promulgare 
din 6 iulie 2019 

14. Lege privind transmiterea unor imobile aferente 
infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor aflate în 
concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor 
Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al 
comunei Cetate 
 
            (PL-x104/2019) 
 

La promulgare 
din 6 iulie 2019 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

1. Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca „Ziua Naţională 
a Meseriilor”   
 
                                                                        (PL-x 496/2018) 

Legea nr.66/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 
nr.311 din 22 aprilie 2019 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice  
 

      (PL-x 422/2018)   

Legea nr.61/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 
nr.296 din 17 aprilie 2019 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor 
reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului 
 
          (PL-x 132/2019)    

Legea nr.89/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 

nr.340 din 3 mai 2019 
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4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

                                                                       (PL-x 29/2019) 

Legea nr.93/2019 
Monitorul Oficial Partea I, 

nr.354 din 8 mai 2019 

5. Lege privind statutul personalului feroviar  
 

           (PL-x 37/2017) 

 În reexaminare, la cererea 
Presedintele României, la Senat, 

din 20 iunie 2019 
6. Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii 

salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii 
şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară 

                                                                      (PL-x 143/2019)  

Legea nr.124/2019 
la Monitorul Oficial 

7. Lege pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
                                          
                                                                      (PL-x 487/2018) 

la promulgare 
din 24 iunie 2019 

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

  
(PL-x 243/2018)

la promulgare 
din 24 iunie 2019 

9. Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 
                                                                       (PL-x 98/2019) 

la promulgare 
din 24 iunie 2019 

10. Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri şi 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-x 225/2019) 

la promulgare 
din 6 iulie 2019 

11. Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii  

                               
(PL-x 125/2019)

la promulgare 
din 6 iulie 2019 

12. Lege privind sistemul public de pensii 
 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.138 /2019 
 
                                                                        (PL-x 725/2018) 

la promulgare 
din 3 iulie 2019 
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 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a 
aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public 
 

        (PL-x 82/2018) 

Legea nr.90/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.354 din 8 mai 2019 

2. Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciile poştale şi 
supravegherii pieţei echipamentelor  
 
                                                                      (PL-x 217/2019) 

Legea nr.109/2019 
la Monitorul Oficial 

 
 

I.  Domeniul sănătate şi familie: 

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

          (PL-x 593/2018) 

Legea nr.45/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.192 din  11 martie 2019 

2. Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de 
sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării 
lor terapeutice 
                                                                       (PL-x 595/2018) 

Legea nr.63/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.311 din  22 aprilie 2019  

3.   Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind 
externarea persoanelor decedate de religie mozaică din 
unităţile sanitare  

  
(PL-x 69/2019)

Legea nr.68/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.310 din  22 aprilie 2019   

4. Lege pentru modificarea şi completarea art.75 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

                                                                       (PL-x690/2018)     

Legea nr.73/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.333 din  2 mai 2019   

5. Proiect de Lege   privind   aprobarea   Programului-pilot de  
preluare    a    personalului    angajat    cu pregătire  
paramedicală din  cadrul  echipajelor SMURD  specializate  în  
acordarea  primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea 
autorităţilor administraţiei publice locale 

             (PL-x751/2018) 

La Senat 
din  27 martie  2019   

  

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

           (PL-x752/2018) 

Legea nr.92/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.354 din  8 mai 2019   

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

                                                                          (PL-x192/2019)

Legea nr.108/2019 
la Monitorul Oficial 
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8. Lege   pentru   modificarea şi  completarea Ordonanţei  de  
urgenţă a  Guvernului  nr.18/2017  privind     asistenţa  
medicală comunitară 

  
(PL-x362/2018)

Legea nr.119/2019 
La Monitorul Oficial 

9. Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative 

                       (PL-x103/2019) 

la promulgare 
din 24 iunie 2019 

10. Lege pentru completarea art. 1 din Legea  drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 
 

 (PL-x164/2019)

la promulgare 
din 6 iulie 2019 

 
 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului 
străinilor 

                                                                        (PL-x 561/2018) 

În reexaminare, conform Deciziei 
CCR nr. 214 din 9 aprilie 2019, 

la Camera Deputaţilor din  
4 iulie 2019 

2.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.312/2018 

  
(PL-x 132/2017)

În reexaminare, conform 
Deciziei CCR nr. 383 din       

9 aprilie 2019,  
la Senat din  2 iulie 2019 

 
 

3. Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind 
trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a 
lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora  
 
 
               (PL-x 16/2019) 

 Legea nr.65/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.311 din  22 aprilie 2019 

4. Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a 
celor contaminate 
 
                                                                        (PL-x 574/2018) 

Legea nr.74/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.342 din 3 mai 2019 
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5. Lege pentru modificarea   Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

  
(PL-x 235/2018)

Legea nr.75/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.333 din  2 mai 2019 
 

6.  Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a 
vinului românesc 

                                                                         (PL-x 439/2018)

Legea nr.79/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.332 din  2 mai 2019 
 

7. Lege pentru abrogarea alin.(5) şi (6) al art. 66 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

           (PL-x 555/2018) 

 Legea nr.85/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.331 din  2 mai 2019 
 

8. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii 
Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului 
acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor 

           (PL-x 430/2018) 

Legea nr.99/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.363 din 10 mai 2019 

9. Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

           (PL-x 160/2019) 

Legea nr.116/2019 
la Monitorul Oficial 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie  
 

            (PL-x 80/2019) 

Legea nr.115/2019 
la Monitorul Oficial 

11. Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura  

          (PL-x 126/2019) 

Legea nr.126/2019 
la Monitorul Oficial 

12. Lege pentru modificarea şi completarea  articolului  15  din  
Ordonanţa   Guvernului   nr. 42/2004   privind  organizarea 
activităţii  sanitar-veterinare  şi pentru  siguranţa  alimentelor, 
precum  şi  pentru  modificarea unor acte normative 

          (PL-x 148/2019) 

La promulgare 
din 18 iunie 2019 

13. Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 
  

            (PL-x 95/2019) 

Legea nr.121/2019 
la Monitorul Oficial 
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14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal 
magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele 
Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare 

         (PL-x 121/2019) 

Legea nr.123/2019 
la Monitorul Oficial 

15. Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi 
Marketingul Produselor Agroalimentare  
 
                                                                           (PL-x 34/2019)

La promulgare 
din 24 iunie 2019 

16. Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
 
                                                                        (PL-x 157/2019) 

La promulgare 
din 24 iunie 2019 

17. Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice  
 

                                          (PL-x 184/2019)

La promulgare 
din 6 iulie 2019 

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere 
pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în 
sectorul avicol 
 
            (PL-x 81/2019) 

La promulgare 
din 3 iulie 2019 

19. Lege privind  aprobarea  Ordonanţei de  urgenţă  a  
Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea 
nr. 289/2002 privind  perdelele  forestiere  de protecţie 
 

         (PL-x 547/2018) 

La promulgare 
din 3 iulie 2019 

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

 (PL-x 23/2017)

La promulgare 
din 3 iulie 2019 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea 
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

             (PL-x694/2018)

Legea nr.42/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.187 din 8 martie 2019 
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2. Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei 
comunităţilor evreieşti din România 
 
            (PL-x70/2019) 

Legea nr.53/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.222 din 21 martie 2019 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.451 / 2018 

          (PL-x111/2018) 

Legea nr.58/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.271 din 10 aprilie 2019 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 218 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române  
 

        (PL-x719/2018) 

La Senat 
din 25 martie 2019  

5. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea 
unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne 
şi a structurilor subordonate acestuia  
                                                                            (PL-x46/2019)

La Senat 
din 3 aprilie  2019 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor  

  
(PL-x734/2018)

La promulgare 
din 20 iunie 2019 

7. Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare 

           (PL-x723/2018)
   

La promulgare 
din 3 iulie 2019 

 L. Domeniul politică externă: 
 

 

1. Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii 
Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat 
la Bruxelles, la 6 februarie 2019 
 
           (PL-x 50/2019) 

Legea nr.51/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.216 din 19 martie 2019 

2. Lege privind activitatea consulară 

                                             
(PL-x 739/2018)

Legea nr.62/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.299 din 18 aprilie 2019 

 M. Domeniul economic: 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2018 privind implementarea Programului 
guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" 

  
(PL-x 747/2018)

Legea nr.70/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.318 din 23 aprilie 2019 
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2. Lege privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 

(PL-x 503/2018)

Legea nr.71/2019 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.323 din 24 aprilie 2019 

3. Lege pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea 
societăţilor nr.31/1990  

 
          (PL-x 297/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 8 mai 2019 

4. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 
          (Pl-x 120/2019) 
 

La Senat 
din 14 mai  2019 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor 
şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 
şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii 

(PL-x 51/2019)

La Senat 
din 25 martie  2019 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul justiţiei 

                                                                         (PL-x 108/2019)

La Senat 
din 8 aprilie 2019 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.650/2018 

                                                                         (PL-x 406/2018)

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 13 mai 2019 
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4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.633/2018 
            (PL-x 373/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de Preşedintele 

României 
din 13 mai 2019 

5. Propunere legislativă pentru abrogarea art.881-art.888 din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, 
a pct.45 al Art.I şi a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea 
nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a pct. 3 şi 4 ale Art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018 
 
             (PL-x 52/2019) 

La Senat 
din 7 mai 2019 

 

* Date existente la 5 iulie 2019 
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IV. CENTRALIZATOR 
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 

DE CAMERA DEPUTAŢILOR  
în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie)* 

 
  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 19 

B. Domeniul juridic 19 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 18 

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

- 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 15 

F. Domeniul administraţie  publică 14 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate 12 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei 2 

I. Domeniul sănătate şi familie 10 

J. Domeniul agricultură şi mediul înconjurător 20 

K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă   naţională 7 

L. Domeniul politică externă 2 

M. Domeniul economic 4 

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

5 

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate  
Total:

147 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse 
definitiv                                      Total:

26 

                                                                           
                * Date existente la 5 iulie 2019 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie) 
 
1. HCD. nr. 1 / 2019 Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 

Camerei Deputaţilor 

2. HCD. nr. 2 / 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

3. HCD. nr. 3 / 2019 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 

4. HCD. nr. 4 / 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

5. HCD. nr. 5 / 2019 Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind 
modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe 
persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani 
publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română 
de Televiziune 

6. HCD. nr. 6 / 2019 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei 
Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a 
statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi abrogarea 
Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei 
Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009 

7. HCD. nr. 7 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei 
Deputaţilor 

8. HCD. nr. 8 / 2019 Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor 

9. HCD. nr. 9 / 2019 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 5/2019 pentru constituirea unei comisii de 
anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de 
colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a 
cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare 
la Societatea Română de Televiziune 

10. HCD. nr. 10 / 2019 Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european 
mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini - COM(2018)734 
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11. HCD. nr. 11 / 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

12. HCD. nr. 12 / 2019 Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică 
într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament 
politic reînnoit - COM(2018)772 

13. HCD. nr. 13 / 2019 Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca 
Europeană de Investiţii - O planetă curată pentru toţi - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, 
modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei - COM(2018)773 

14. HCD. nr. 14 / 2019 Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea 
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene 
Române - TAROM" - S.A. în perioada 2007-2018 

15. HCD. nr. 15 / 2019 Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Planul coordonat privind inteligenţa artificială - COM(2018)795 

16. HCD. nr. 16 / 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

17. HCD. nr. 17 / 2019 Hotărâre pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională 

18. HCD. nr. 18 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

19. HCD. nr. 19 / 2019 Hotărâre privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei 
Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

20. HCD. nr. 20 / 2019 Hotărâre pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor 

21. HCD. nr. 21 / 2019 Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat 

22. HCD. nr. 22 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei 
Deputaţilor 

23. HCD. nr. 23 / 2019 Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

24. HCD. nr. 24 / 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

25. HCD. nr. 25 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

26. HCD. nr. 26 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 
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27. HCD. nr. 27 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

28. HCD. nr. 28 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

29. HCD. nr. 29 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

30. HCD. nr. 30 / 2019 Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

31. HCD. nr. 31 / 2019 Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat 

32. HCD. nr. 32 / 2019 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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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 
adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2018 

(februarie - iunie) 
 

1. HP. nr. 1 / 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

2. HP. nr. 2 / 2019 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 

3. HP. nr. 3 / 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 

4. HP. nr. 4 / 2019 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii 
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

5. HP. nr. 5 / 2019 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America 

6. HP. nr. 6 / 2019 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

7. HP. nr. 7 / 2019 Hotărâre privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente 

8. HP. nr. 8 / 2019 Hotărâre privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la 
organizarea unui referendum naţional consultativ cu privire la probleme de 
interes naţional 

9. HP. nr. 9 / 2019 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 13/2017 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

10. HP. nr. 10 / 2019 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale 
Curţii de Conturi 

11. HP. nr. 11 / 2019 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 

12. HP. nr. 12 / 2019 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea, modificarea şi completarea 
propunerilor legislative în materie electorală 

13. HP. nr. 13 / 2019 Hotărâre pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 
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14. HP. nr. 14 / 2019 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

15. HP. nr. 15 / 2019 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru 
investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu 
ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 

16. HP. nr. 16 / 2019 Hotărâre privind revocarea doamnei Bertzi Theodora din funcţia de 
membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 

17. HP. nr. 17 / 2019 Hotărâre pentru numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, membru în Comitetul de 
reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei 

18. HP. nr. 18 / 2019 Hotărâre pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului 

19. HP. nr. 19 / 2019 Hotărâre pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
României 

20. HP. nr. 20 / 2019 Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului fiscal 

21. HP. nr. 21 / 2019 Hotărâre privind numirea în funcţie a preşedintelui Consiliului Naţional al 
Audiovizualului 
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  
GUVERNULUI 

în prima sesiune ordinară a anului 2019  
(februarie - iunie) 

 
 În aprilie  2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2019,  
care   cuprinde 90 de proiecte de legi.  
 Din totalul proiectelor de legi, 65 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: 

3 
0 
1 
3 

Camera Deputaţilor:  42 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

7 
20
0 

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

0 
0 
8 
7 

Procedură comună:    16   

Total: 49 0  27 

 

22 

Total general: 65 0 65 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
 

în prima sesiune ordinară a anului 2019 
(februarie - iunie) 

 
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 
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) 

2. 

PLx 
128/2019 

 
L 

726/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.  

- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor dispoziţii din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999.  

S -  Adoptat pe 
11.03.2019 

CD -  OZ Plen  

APĂR 

 

Raport depus 
pe 26.03.2019 

(91/R/2019) 

 
 

3. 

PLx 
551/2018 

 
L 

392/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale.  
- Caracter: ordinar 
- 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 -  OZ Plen 
MUN  

Raport depus 
pe 03.04.2019 

(117/R/2019) 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

situaţiile de nerespectare a prevederilor legii 
care pot conduce la retragerea 
acreditării/licenţierii. 

 
 

4. 

PLx 
743/2018 

 
L 

634/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 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 membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului 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 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi 
modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
05.12.2018 

CD -  OZ Plen 
MUN  

 

 

Raport depus 
pe 03.04.2019 

(118/R/2019) 

 

 

5. 

PLx 
654/2018 

 
L 

576/2018 

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

Proiectul de lege transpune prevederile art.1 
pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi (2), art.5 
alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din 
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi 
a Consililui din 3 martie 1997 privind sistemele 
de compensare pentru investitori. 

S  - Adoptată pe 
29.10.2018 

CD - OZ Plen 
ECON şi BUG  
 

Raport depus 
pe 24.04.2019 

(193/R/2019) 

 

6. 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere 
a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a 
bubalinelor.  
- Caracter: ordinar 
- 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, prin investiţii pentru realizarea de 
locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme 
aflate în activitate 

S - Adoptat pe 
14.03.2018 

CD - OZ Plen 
BUG şi AGRI  
 

 

Raport depus 
pe 24.04.2019 

(196/R/2019) 

 

7. 

PLx 
322/2018 

 
L 

200/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: 6 deputaţi 

Abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie. 

S  - Adoptat pe 
16.05.2018 

CD -  OZ Plen 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

- Cameră decizională: CD 
AGRI, JUR şi 
MED 

 

Raport depus 
pe 05.06.2019 

(430/Rs/2019) 

8. 

PLx 
575/2018 

 
L 

393/2018 

Proiect de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea regimului finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
urmând a fi abrogată actuala reglementare în 
materie, reprezentată de Legea nr.350/2005.  

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 

CD - BUG  
pt. raport  

TDR: 
12.11.2018 

9. 

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

S  - Adoptată pe 
24.10.2018 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 

TDR: 
22.11.2018 

10. 

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 

11. 

PLx 
667/2018 

 
L 

451/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi 
serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative.  

- Caracter: ordinar 

Stabilirea cadrului legal cu privire la 
contractele care au ca obiect pachetele de 
servicii de călătorie si serviciile de călătorie 
asociate, încheiate între călători si comercianţi, 
în scopul transpunerii Directivei (UE) 
2015/2302 a Parlamentului European şi a 

S  - Adoptat pe 
31.10.2018 

CD -  IND  

pt. raport  
 

TDR: 
20.11.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind 
pachetele de servicii de călătorie şi serviciile 
de călătorie asociate, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 şi a 
Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului şi de abrogare a 
Directivei 90/314/CEE a Consiliului. 

12. 

PLx 
37/2019 

 
L 

635/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic 
al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 pct.15 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.  

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.52/1997, precum şi modificarea 
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015, în sensul 
introducerii conceptului de unitate-pilot, prin 
intermediul căreia francizorul testează şi 
definitivează formula de afacere pe care 
urmează să o vândă în sistem de franciză. 

S  - Adoptat pe 
06.02.2019 

CD -  IND şi 
JUR 

pt. raport comun 
 

TDR: 
26.02.2019 

13. 

PLx 
94/2019 

 
L 

692/2018 

 
Proiect de Lege privind Codul aerian.  

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

 Activităţile aeronautice civile şi militare pe 
teritoriul şi în spaţiul aerian naţional, va stabili 
instituţiile cu atribuţii în domeniul 
administrării aviaţiei civile şi militare, precum 
şi competenţele şi atribuţiile altor organisme în 
domeniul administrării aviaţiei civile şi militare 
  

S  - Adoptat pe 
04.03.2019 

CD -  TRSP şi 
APĂR 

pt. raport comun 

TDR: 
21.03.2019 

14. 

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 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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 populare, 
precum şi pentru stimularea asocierii în 
cooperative.  

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 

CD -  AGRI 

 pt. raport  

 

TDR: 
22.03.2018 

 

15. 
Plx 

336/2018 
 

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 

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate în 

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

L 
149/2018 

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 

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. 

CD -  AGRI şi 
JUR 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
12.06.2018 

 

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 
375/2017 

 
L 

357/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut 
special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor prevederi din 
Legea nr.293/2004, în principal, în scopul 
punerii de acord a reglementării cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr.803/2015. 
Intervenţiile legislative vizează, printre altele, 
stabilirea compunerii comisiei de disciplină, 
atribuţiile şi activitatea comisiei de disciplină, 
modul de lucru şi procedura de sesizare, actele 
emise ca urmare a parcurgerii procedurii.  

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 

CD -  DROM, 
ADMIN şi JUR 

pt. raport comun 

 

TDR: 
07.11.2019 

 

18. 

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, care reprezintă, conform art.3 din 
proiect, ”documentul programatic pe termen 
lung 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, 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 

CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data 
de 19.11.2018 

TDR: 
10.12.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

naţională, cu integrarea aspectelor relevante la 
nivel transfrontalier şi transnaţional”.  pt. raport 

suplimentar 

19. 

 
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  

 

20. 

 
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 Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative.  
- Caracter: ordinar 
- 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 

21. 

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 

22. 

PLx 
579/2018 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
farmaciei nr.266/2008.  
- Caracter: ordinar 

Simplificarea procedurii de efectuare a 
inspecţiilor pentru autorizarea, mutarea 
punctului de lucru cu destinaţie de unitate 
farmaceutică, înfiinţarea oficinelor locale de 

S -  Adoptat pe 
17.10.2018 
CD - SĂN  
pt. raport 

TDR: 
12.11.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observaţii 

L 
453/2018 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

distribuţie, introducerea activităţii de receptură 
sau de laborator, precum şi pentru 
reorganizarea spaţiului unităţilor farmaceutice. 

 

23. 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

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

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării şi 
monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive şi incluzive a tinerilor la 
viaţa societăţii, la domeniile de interes pentru 
aceştia, precum şi acadrului juridic necesar 
dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor 
conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. 

S  - Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  

 

TDR: 
05.12.2018 

24. 

PLx 
31/2019 

 
L 

636/2018 

 
Proiectul Legii arhivelor.  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru legal privind 
regimul arhivelor din România, urmând a fi 
abrogată Legea Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996, republicată.  

S -  Adoptată pe 
06.02.2019 
CD -  CULT şi 
JUR  

 pt. raport 
comun 

TDR: 
26.02.2019 

25. 

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 

26. 

PLx 
180/2019 

 
L 

117/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 
octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea 
Parchetului European (EPPO).  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

 Instituirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului 
din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a 
unei forme de cooperare consolidată în ceea ce 
priveşte instituirea Parchetului European 
(EPPO), în vederea stabilirii procedurii privind 
desemnarea candidaţilor în numele României 
pentru funcţia de procuror european şi 

S -  Adoptată pe 
25.03.2019 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 

TDR: 
09.04.2019 
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- Cameră decizională: CD procuror european delegat. 
 

27. 

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 

Transpunerea în legislaţia naţională a  
Directivei 2014/42/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 2014 privind 
îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi 
produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea 
Europeană, precum şi a Directivei 
2016/343/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 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  
spec.com.a CD 
şi S pt. sist., 
unif. şi asig. 
stab. legisl. în 
dom. Justiţiei pt. 
raport 

TDR: 
14.12.2017 

  
  

IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                                    

Nr. 
Crt 

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

1. 

PLx  
444/2017 

 
L 

28/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) 
între Canada, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor noi oportunităţi comerciale şi de 
investiţii între Uniunea Europeană şi Canada, în 
principal îmbunătăţirea accesului pe piaţă al 
bunurilor şi serviciilor. Acordul urmăreşte mai 
multe obiective: de a scădea tarifele vamale şi de a 
elimina alte obstacole la comerţ între UE şi 
Canada, de a menţine strandardele înalte ale UE în 
materie de siguranţă alimentară, drepturile 
lucrătorilor şi protecţia mediului, respectarea 
principiilor democratice şi transparenţei 
instituţionale. 

CD -  Adoptat pe 
20.12.2017 

S  - Retrimis pe data 
de 29.05.2019 la 
Economică şi ind. 

pt. raport suplimentar 
 

TDR: 
12.06.2019 

2. 
PLx  

4/2019 
 

Proiect de lege pentru modificarea art.8 alin.(1) 
din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 
prin introducerea sintagmei „ori scopuri 
statistice”, alăturată celor de cercetare ştiinţifică 

CD -  Adoptat pe 
25.03.2019 

Comisia 
sesizată în 
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Nr. 
Crt 

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

L 
144/2019 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

sau istorică, asigurând dreptul statisticii oficiale 
naţionale de a-şi continua activităţile tradiţionale 
de colectare şi realizare a celorlalte faze în 
procesul de prelucrare a datelor, de a accesa şi a 
obţine date cu caracter personal, în consens cu 
aceste scopuri, ca derogare de la restricţiile 
prevăzute în alte articole ale legii. 

S  - JUR 

 

fond a depus 
raportul - 
favorabil 

3. 

PLx  
46/2019 

 
L 

156/2019 

Proiect de Lege pentru completarea art.2 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor 
aparatului central al Minsterului Afacerilor 
Interne şi a structurilor subordonate acestuia.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.179/2002, în sensul de a crea un 
temei legal la nivel primar care să asigure 
stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a uniformei, 
însemnelor distinctive, precum şi a formei şi 
conţinutului documentului de legitimare pentru 
personalul militar din unităţile aparatului central 
al Ministerului Afacerilor Interne şi din structurile 
subordonate acestora. 
 

CD -  Adoptat pe 
03.04.2019 

S  - OZ Plen 

APĂR 

 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul - 
favorabil 

4. 

PLx 
433/2018 

 
L 

317/2018 

Lege privind elaborarea şi actualizarea  
Strategiei naţionale pe termen lung "România 
2040".  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Cadrului instituţional de realizare şi de asigurare a 
consensului naţional pentru elaborarea Strategiei 
naţionale pe termen lung „România 2040”, 
statuând, totodată, obligaţia actualizării Strategiei 
la un interval de 3 ani.  

S  - Adoptată pe 
27.06.2018 

CD - Adoptată pe 
20.03.2019 

La promulgare 
din data de 
30.03.2019 
Sesizare de 
neconstituţion
alitate 

(formulată de 
Preşedintele 
României) 
19.04.2019 

5. 

PLx 
95/2019 

 
L 

727/2018 

Lege privind evaluarea şi gestionarea 
zgomotului ambiant.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiant, din perspectiva 
necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de 
profil la normele şi exigenţele europene incidente în 
materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România, derivate din calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptată pe 
05.03.2019 

CD -  Adoptată pe 
05.06.2019 

La promulgare 
din data de 
14.06.2019 
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6. 

 
PLx 

143/2019 
 

L 
96/2019 

Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii 
salariaţilor între statele membre prin 
îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor 
la pensie suplimentară.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia internă a Directivei 
(UE) 2014/50 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 2014 privind cerinţele minime de 
creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele 
membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării 
drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul 
urmăreşte reducerea obstacolelor din calea liberei 
circulaţii a lucrătorilor între statele membre ale 
Uniunii Europen. 

S  - Adoptată pe 
18.03.2019 

CD - Adoptată pe 
05.06.2019 

 

La promulgare 
din data de 
14.06.2019 

7. 

Plx 
243/2018 

 
L 

33/2018 

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

Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul includerii 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 -  Adoptată pe 
12.06.2019 

  

 

La promulgare 
din data de 
24.06.2019 

8. 

PLx 
734/2018 

 
L 

573/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere 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 privind controlul achiziţionării şi 
deţinerii de arme, precum şi a îmbunătăţirii 
cadrului legal în materie. 

S  - Adoptată pe 
28.11.2018 
CD -  Adoptată pe 
12.06.2019 

 

La promulgare 
din data de 
20.06.2019 

9. 

PLx 
263/2019 

 
L 

221/2019 

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

 

S -  Adoptată pe 
03.06.2019 
CD -  Adoptată pe 
12.06.2019 

 

La promulgare 
din data de 
20.06.2019 



 43  
 
 

Nr. 
Crt 

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

10. 

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.  
- Reexaminare ca urmare a  Deciziei Curţii 
Constituţionale 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea sistemului naţional de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi a finanţării 
terorismului, urmând a fi abrogată actuala 
reglementare în domeniu, respectiv Legea 
nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE) 
2015/849 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 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 
18.03.2019 

CD - Adoptată pe 
26.06.2019 

 

11. 

PLx 
723/2018 

 
L 

394/2018 

Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare 
şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici.  
- Caracter: organic 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
cadrul poliţiei penitenciare, denumiţi poliţişti de 
penitenciare. 

S -  Adoptată pe 
21.11.2018 

CD -  Adoptată pe 
26.06.2019 

 

12. 

PLx  
47/2019 

 
L 

157/2019 

Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Acordului dintre Guvernul României 
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
intensificarea cooperării în prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 
octombrie 2015 la Washington D.C.).  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind intensificarea 
cooperării în prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la 
Washington D.C. Se propune desemnarea 
Institutului Naţional de Criminalistică drept punct 
naţional de contact care să efectueze interogări 
automatizate prin compararea profilelor ADN şi 
prin compararea datelor dactiloscopice cu datele 
de referinţă aflate în sistemele automatizate de 
identificare ale Guvernului Statelor Unite ale 
Americii. 

CD -  Adoptată pe 
03.04.2019 

S  - Adoptată pe 
26.06.2019 

 

13. 

PLx  
371/2018 

 
 

Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 
septembrie 2014, la Convenţia cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 

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 

CD - Adoptată pe 
17.10.2018 

S  - Adoptată pe 

Legea nr. 
55/2019 
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L 
630/2018 

adoptată la Kiev la 22 mai 2003.  
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

2003. Obiectivul Protocolului este acela de a 
facilita şi încuraja cooperarea între părţi, în scopul 
dezvoltării unui transport de marfă şi pasageri 
sustenabil, precum şi a unei infrastructuri aferente 
în Carpaţi. 

04.03.2019 

 

14. 

Plx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

Lege pentru completarea 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 -  Adoptată pe 
09.05.2018 

S  - Adoptată pe 
11.03.2019 

Legea nr. 
57/2019 

15. 

PLx 
741/2018 

 
L 

638/2018 

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 - Adoptată pe 
20.03.2019 

Legea nr. 
60/2019 

16. 

PLx 
739/2018 

 
L 

624/2018 

Lege privind activitatea consulară. 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea relaţiilor consulare de către România, 
întinderea şi exercitarea funcţiilor consulare, 
precum şi organizarea activităţii de prestare a 
activităţii consulare şi de acordare a asistenţei şi 
protecţiei consulare.  

S -  Adoptată pe 
05.12.2018 
CD -  Adoptată pe 
20.03.2019 
 

Legea nr. 
62/2019 

17. 

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 

 

Legea nr. 
69/2019 

18. 

PLx 
503/2018 

 
L 

437/2018 

Lege privind societăţile mutuale de asigurare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative.  

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 

Crearea cadrului legal necesar constituirii şi 
organizării societăţilor mutuale de asigurare în 
România, inclusiv reglementarea aspectelor 
specifice de funcţionare a acestora, dar şi 
modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea 
nr.237/2015, în acord cu normele europene 

S - Adoptată pe 
03.10.2018 

CD - Adoptată pe 
07.03.2019 

Legea nr. 
71/2019 
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- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

incidente.  

19. 

PLx  
731/2018 

 
L 

123/2019 

Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 
dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru 
dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la 
Bucureşti la 17 septembrie 2018.  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Aprobarea Contractului de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii 
(România – Cofinanţare UE pentru dezvoltare 
rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 
septembrie 2018. 

CD - Adoptată pe 
27.02.2019 

S  - Adoptată pe 
25.03.2019 

Legea nr. 
72/2019 

20. 

PLx 
574/2018 

 
L 

410/2018 

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

Crearea condiţiilor de realizare a obiectivelor 
prioritare specifice siturilor contaminate stabilite 
prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind un 
Program general al Uniunii de acţiune pentru 
mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele 
planetei noastre”. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2018 

CD -  Adoptată pe 
27.03.2019 

Legea 
nr.74/2019 

21. 

PLx  
645/2018 

 
L 

596/2018 

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.  
- Caracter: ordinar 
- 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 - Adoptată pe 
27.03.2019 
 

Legea 
nr.76/2019 

 

22. 

PLx 
182/2019 

 
L 

17/2019 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 

Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului 
normativ care să asigure eficientizarea înregistrării 
imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară, implementarea în termenul prevăzut de 
lege a Programului Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară, precum şi consolidarea capacităţii de 
management pe proiect a Agenţiei Naţionale. 

S  - Adoptată pe 
25.03.2019 
CD - Adoptată pe 
16.04.2019 

Legea 
nr.105/2019 

 



 46  
 
 

Nr. 
Crt 

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

- Cameră decizională: CD 

 
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 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

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

 

CD +S  

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 

 
 

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 

 
Raport depus pe data 
de 04.04.2016; 
urmează să intre pe 

CD +S  

BUG CD +  
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L 
393/2012 

 

general anual al datoriei publice aferente anului 
2011. 

- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

OZ 

 
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 

546/2013 
 
 

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 anual al datoriei publice 
aferente anului 2012.   
- Caracter: ordinar 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe data 
de 25.06.2014; 
urmează să intre pe 
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 2012   
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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.  
- Caracter: ordinar 

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  
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- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+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.  
- Caracter: ordinar 
- 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 
asigurărior 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 
 

L 
350/2015 

 

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

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe data 
de 28.06.2016; 
urmează să intre pe 
OZ 

 

CD +S  

BUG CD + 
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 al 
bugetului de stat aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 103.767,6 milioane lei, 
cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei şi un 
deficit în sumă de 21.448,2 milioane lei. Veniturile 
încasate la bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în 
sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane 
lei sub prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 
23.489,9 milioane lei  

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.  

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. 

CD +S  

BUG CD + BUG S 
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Nr. 
Crt 

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

 - Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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. 

 
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 

 
CD +S  

BUG CD + BUG S 

 
TDR: 
12.10.2017 

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 

 
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 

 
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.  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
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 prima sesiune ordinară a anului 2019  

(februarie - iunie) 
În prima sesiune parlamentară a anului 2019 s-a realizat consultare publică pentru 32 

propuneri legislative pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată. Pentru 7 dintre 
acestea au fost formulate 18 propuneri şi sugestii, din care au fost validate 7. Un număr de 11 
sugestii nu au fost validate deoarece reprezintă doar aprecieri cu caracter general cu privire la 
oportunitatea iniţiativelor legislative la care se refereau. 
 
   

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în prima sesiune ordinară a anului 2019 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. 
propuneri/ 

sugestii 
primite 

Număr de 
propuneri 

primite/validate

 
 
 

1. 

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

Pl-x 720 
26.11.2018 

2 2 

 
 

2. 

Propunere legislativă privind preluarea 
personalului angajat cu pregătire 
paramedicală din cadrul echipajelor SMURD 
specializate în acordarea primului-ajutor 
calificat ,potrivit legii, aflate în finanţarea 
autorităţilor publice locale de pe raza 
judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, 
Mureş şi Sibiu 

Pl-x 751 
19.12.2018 

10 3 

 
3. 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Pl-x 77 
04.03.2019 

1 1 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţei naţionale 
nr.1/2011 

Pl-x 79 
04.03.2019 

2 1 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale 

Pl-x 238 
13.05.2019 

1 0 

6. Propunere legislativă pentru modificarea 
articolului 71 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Pl-x 262 
05.06.2019 

1 0 

7. Propunere legislativă privind protecţia 
operatorilor economici împotriva abuzurilor 
instituţiilor statului 

Pl-x 276 
18.06.2019 

1 0 

TOTAL 18 7 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  
în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie) 
 
În prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2019 au funcţionat 21 comisii permanente 

ale Camerei Deputaţilor, 6 comisii permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
precum şi  7 comisii speciale şi 4 comisii de anchetă.  

 
În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2019, comisiile permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiile permanente comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit 
în 1139 şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 345 rapoarte şi 852 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 
parlamentare, au fost depuse 4459 amendamente, din care 1703 admise şi 2756 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 
comisiile sesizate în fond, în prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2019. 

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară februarie – iunie 
2019. 

 
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: Curtea de Conturi şi de la Institutul de Drept Public şi Ştiinţe 
Administrative şi pentru anul 2018 de la: Avocatul Poporului, Agenţia Naţională Anti-Doping, 
Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului, precum şi rapoartele privind starea învăţământului preuniversitar şi superior din România 
în anii şcolari/universitari 2016-2017 şi 2017-2018. Pentru informare au fost transmise rapoarte ale 
Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare - decembrie 2018 şi asupra inflaţiei- 
februarie şi mai 2019. 

 
Au fost depuse rapoartele comisiilor de specialitate cu privire la raportul de activitate pe anul 

2017 al Consiliului Legislativ, rapoartele de activitate pe anii 2016 şi 2017 ale Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, rapoartele privind starea învăţământului preuniversitar şi 
superior în anii şcolari/universitari 2016-2017 şi 2017-2018 şi raportul de activitate al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping pe anul 2018. 

 
Au avut loc audieri ale candidaţilor pentru: funcţia de preşedinte şi pentru trei persoane 

încadrate în categoria înalţilor funcţionari publici din cadrul  Autorităţii Electorale Permanente. 
 
Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare februarie – iunie 2019, 

3665 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: 
Deţinerea de către România, pentru prima dată, a mandatului rotativ a preşedinţiei 

Consiliului European, pe dimensiunea parlamentară, a necesitat o activitate susţinută pentru 
organizarea celei de a XIV-a Conferinţe Interparlamentare privind Politica Externă şi de 
Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PESC/PSAC), la care au 
participat peste 350 participanţi.Au avut loc întâlniri de lucru cu celelalte comisii implicate, cu 
reprezentanţi ai organismelor internaţionale şi europene în vederea stabilirii agendei de lucru şi a 
evenimentelor adiacente. 

Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale la Palatul Parlamentului cu: delegaţii 
parlamentare din Georgia, Turcia, Germania, Ungaria, Slovacia, Sudan, miniştri de externe din 
Regatul Haşemit al Iordaniei şi din Republica Albania. Au fost organizate 8 întrevederi cu 
ambasadori acreditaţi în România. 

Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale la: Bruxelles – Reuniunea EPP Women, 
Budapesta – Reuniunea Comisiei generale pentru probleme culturale a Iniţiativei Central Europene, 
Laussane - Sesiunea de lucru a Comisiei pentru ecchitate de gen, Trieste – Adunarea generală a 
Iniţiativei Central Europene, Viena – Conferinţa Consiliului Uniunii Europene a Femeilor, Tokyo – 
Summitul global al Femeilor Lideri Politici (WPL). 

Au fost audiate 3 persoane propuse pentru funcţia de ambasador al României în străinătate.  
Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond şi a adoptat  proiecte de opinie pentru 

8 acte normative europene. 
Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale la Palatul Parlamentului cu delegaţii 

parlamentare din Bundestag-ul german, din Georgia, cu delegaţii ministeriale din Germania şi 
Turcia.  

Au fost efectuate vizite la: Berlin - Conferinţa Interparlamentară Europa Progresistă, Ankara 
- Marea Adunare Naţională a Republicii Turcia, Viena - Conferinţa Alianţei împotriva traficului de 
persoane.    

Au avut loc 7 întrevederi cu ambasadori ai altor state acreditaţi în România. 
 
În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2019 au funcţionat 7 comisii speciale comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi 4 comisii de anchetă: 2 comune cu Senatul şi 2 ale 
Camerei Deputaţilor, 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 
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decembrie 2018, termenul a fost prelungit cu alte 90 de zile, iar pe data de 15 aprilie, Birourile 
permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat solicitarea de prelungire cu încă 
120 de zile a termenului pentru depunerea propunerilor legislative ce constituie obiectul de activitate 
a comisiei. 

 
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. 

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 a fost 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.   

Activitatea comisiei a încetat pe data de 03 aprilie 2019, odată cu respingerea  definitivă de 
catre Camera Deputaţilor a Legii privind Codul administrativ. 

 
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. 32 din 07 
aprilie 2018. 

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.  
 
7. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru eleborarea, 

modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie electorală a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 12 din 18 iunie 2019. 

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

Comisia va funcţiona pe o perioadă de 6 luni de la data înfiinţării, cu posibilitatea prelungirii 
termenului de către Birourile permanente reunite, la cererea motivată a preşedintelui comisiei.  
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8. 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, iar pe data de 15 aprilie, s-a 
aprobat prelungirea cu încă 60 de zile a termenului pentru depunerea raportului final. 
 

9. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude 
semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 a 
fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 15 din 26 iunie 2019. 

Comisia este formată din 23 membri desemnaţi de grupurile parlamentare, potrivit 
configuraţiei politice a Parlamentului.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 90 de zile de la data constituirii 
comisiei.  

 
10. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor privind modalitatea de încheiere 

a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi a modului de angajare şi efectuarea a cheltuielilor 
din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune a fost 
înfiinţată prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5 din 20 februarie 2019. 

Comisia este formată din 11 membri desemnaţi de grupurile parlamentare, potrivit 
configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 60 de zile de la data constituirii 
comisiei.  

 
11. Comisia de anchetă privind activitatea SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene 

Române TAROM SA în perioada 2007-2018 a fost înfiinţată prin Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 14 din 20 martie 2019. 

Comisia este formată din 9 membri desemnaţi de grupurile parlamentare, potrivit 
configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 90 de zile de la data constituirii 
comisiei.  
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ANEXA  A 

 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2019 
(februarie - iunie) 

 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,  
din care 

Admise Respinse 

1. Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

46 44 2 

2. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  2708 222 2486 

3. 
Comisia pentru industrii şi servicii  145 116 29 

4. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 113 85 28 

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

185 163 22 

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

37 34 3 

7. Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului  

134 121 13 

8. 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 85 80 5 

9. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  144 130 14 

10. 
Comisia pentru sănătate şi familie 52 51 1 
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11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  

41 34 7 

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

17 17 0 

13. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  210 185 25 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

82 82 0 

15. 
Comisia pt. politică externă 2 2 0 

16. Comisia pt. tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor 

32 32 0 

17. 
Comisia pentru egalitate de şanse 2 2 0 

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

424 303 121 

TOTAL: 4459 1703 2756 
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SITUATIA AMENDAMENTELOR
 depuse la  comisiile permanente pentru proiectele

 de legi  şi propunerile legislative dezbătute 
în sesiunea februarie - iunie 2019

Legile justitiei, 424

Politică externă, 2

Egalitate sanse, 2

IT, 32

Apărare, 82
Juridică, 210

 Economică, 46

Buget, 2708

Industrii, 145

Transport, 113

Drepturile omului, 
37

Agricultură, 185

Administraţie, 134

Mediu, 85

Muncă, 144

Sănătate, 52

Învăţământ, 41

Cultură, 17
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ANEXA B 
 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie) 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1. Grupul parlamentar al PSD 227 181 46 

2. Grupul parlamentar al  PNL 89 49 40 

3. Grupul parlamentar al USR 31 2 29 

4. Grupul parlamentar al UDMR 58 29 29 

5. Grupul parlamentar  ALDE 21 21 0 

6. Grupul parlamentar al  PMP 3 1 2 

7. Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale 

9 9 0 

8. Deputaţi neafiliaţi 13 13 0 

9. Comisii permanente 3994 1384 2610 

10. Guvern 14 14 0 

TOTAL 4459 1703 2756 
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 SITUAŢIA AMENDAMENTELOR
 depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative

 dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2019, 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Neafiliați, 13

Guv ern, 14
PMP, 3

Minorități, 9

UDMR, 58

PSD, 227

USR, 31
PNL, 89

ALDE, 21

Comisii, 3994
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ANEXA C 
 
 

BILANŢUL 
activităţii comisiilor permanente în prima sesiune ordinară a anului 2019 

 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate

Audieri/
Audiențe

1 Comisia pt. pol. economică 55 22 6 20 5 0 

2 Comisia pt. buget 53 119 54 73 30 0 

3 Comisia pt. industrii 55 109 40 28 82 0 

4 Comisia pt. transporturi 55 69 25 12 3 3 

5 Comisia pt. agricultură 55 67 40 11 50 0 

6 
Comisia pt. drepturile 
omului 

51 12 4 156 139 10 

7 Comisia pt. admin. publică 56 95 51 89 16 0 

8 Comisia pt. mediu 56 32 23 14 63 0 

9 Comisia pt. muncă 52 78 54 78 64 21 

10 Comisia pt. sănătate 55 71 21 28 68 5 

11 Comisia pt. învăţământ 55 45 28 19 39 0 

12 Comisia pt. cultură 55 56 10 8 115 0 

13 Comisia juridică 59 331 110 201 29 3 

14 Comisia pt. apărare 55 68 27 10 65 0 

15 Comisia pt. politică externă 51 7 3 7 12 0 

16 
Comisia pt. cercet. 
abuzurilor 

54 desfăşoară activităţi specifice 182 17 

17 Comisia pt. regulament 1 desfăşoară activităţi specifice 

18 
Comisia pt. tehn. 
informaţiei 

51 10 5 10 0 0 

19 
Comisia pt. egalitatea de 
şanse 

17 4 0 75 5 1 

20 
Comisia pt. români din 
afara graniţelor ţării 

51 1 0 6 97 0 

21 
Comisia pt. afaceri 
europene 

51 0 0 2  0 

22 Comisia pt. controlul SRI 62 
desfăşoară activităţi 

specifice 
2 103 1 

23 Comisia pt. control SIE 6 
desfăşoară activităţi 

specifice 
2 2 0 
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24 
Comisia revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 

18 
desfăşoară activităţi 

specifice 
1 2490 31 

25 
Comisia comună privind 
statutul deputaţilor şi  al 
senatorilor 

0 4 0 0 1 0 

26 
Comisia pentru relaţia cu 
UNESCO 

10 0 0 0 5 0 

27 

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

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 1139 880* 345* 852 3665 92 

 
 

 
 
 

                                                 
     *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 aflate la comisii speciale (Com. pt. legile justiţiei -7, Com. pt. legile 
securităţii naţionale -1, Com. pt. propuneri legislative în materie electorală -44), respectiv rapoartele depuse 
de Com. pt. legile justiţiei -2 şi de Com. pt. Codul administrativ -1 
 



 63  
 
 

Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de RAPOARTE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2019 
(februarie - iunie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de AVIZE depuse  
în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în prima sesiune ordinară a anului 2019 
(februarie - iunie) 

 
 

I. COMISII PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTA ŢILOR 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Tudose Mihai PRO Europa demisie  din: 19.06.2019 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
 

1. Iancu Marius-Ionel PSD devine  vicepreşedinte  din: 12.03.2019 

2. Jivan Luminiţa-Maria PSD devine membru din: 06.02.2019 

3. Lazăr Sorin PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din:  
devine  preşedinte  din: 

 
05.02.2019 
05.02.2019 

4. Pau Radu-Adrian PRO Europa părăseşte comisia din: 13.02.2019 

5. Ştefan Viorel PSD demisie  din: 24.06.2019 
 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Gherman Dumitru PSD devine membru din: 06.02.2019 

2. Mohaci Mihai PRO Europa devine  vicepreşedinte  din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din:  

05.02.2019 
 
25.06.2019 

3. Petric Octavian PRO Europa înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din:  
părăseşte comisia din: 

 
05.02.2019 
06.02.2019 

4. Toma Ilie PSD devine  vicepreşedinte  din: 25.06.2019 

5. Velcea Nicolae PSD părăseşte comisia din: 12.06.2019 
 

4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
 

1. Banias Mircea Marius PRO Europa părăseşte comisia din: 20.03.2019 

2. Dobrică Ionela Viorela PSD devine membru din: 
devine  secretar  din: 

06.02.2019 
11.02.2019 

3. Ghera Giureci-Slobodan Minorităţi devine membru din: 20.03.2019 

4. Fulgeanu-Moagher Laura-
Mihaela 

PSD părăseşte comisia din: 06.02.2019 

5. Paraschiv Rodica PSD devine membru din: 13.02.2019 
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6. Rădulescu Cătălin-Marin PSD înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din:  
părăseşte comisia din: 

 
13.02.2019 
13.02.2019 

7. Rotaru Alexandru PSD devine  vicepreşedinte  din: 05.03.2019 
 
 

5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE  
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 

 
1. Ghinea Cristian USR demisie  din: 14.06.2019 

2. Pop Georgian PRO Europa devine membru din: 13.02.2019 
 

  6. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE 

 
1. Andrei Alexandru-Ioan PNL devine membru din: 12.06.2019 

2. Bănicioiu Nicolae PRO Europa părăseşte comisia din: 12.06.2019 

3. Marica Petru-Sorin PRO Europa devine membru din: 07.05.2019 

4. Petrea Gabriel PSD părăseşte comisia din: 07.05.2019 

5. Podaşcă Gabriela-Maria PRO Europa părăseşte comisia din: 12.06.2019 
 

 7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
1. Cioabă Petre PSD devine membru din: 26.06.2019 

2. Dragnea Nicolae-Liviu PSD demisie  din: 29.05.2019 

3. Marica Petru-Sorin PRO Europa înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din:  
părăseşte comisia din: 

 
07.05.2019 
07.05.2019 

4. Paraschiv Rodica PSD părăseşte comisia din: 13.02.2019 

5. Petrea Gabriel PSD devine membru din: 07.05.2019 

6. Rădulescu Cătălin-Marian PSD devine membru din: 13.02.2019 
 

  8. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

1. Dobrică Ionela Viorela PSD părăseşte comisia din: 06.02.2019 

2. Jivan Luminiţa-Maria PSD părăseşte comisia din: 06.02.2019 

3. Manole Petre-Florin PSD devine membru din: 13.02.2019 
 

  9. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 
 

1. Ciofu Tamara-Dorina PSD devine membru din: 20.03.2019 

2. Dumitrache Ileana Cristina PSD devine membru din: 20.03.2019 
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3. Ciuhodaru Tudor PSD demisie  din: 13.06.2019 
 

  10. COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

1. Georgescu Nicolae PSD părăseşte comisia din: 06.02.2019 
 

   11. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Babuş Radu PSD părăseşte comisia din: 06.02.2019 

2. Fulgeanu-Moagher Laura-
Mihaela 

PSD devine membru din: 06.02.2019 

 
 

12. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLCĂ ŞI SIGURANŢĂ                    
NAŢIONALĂ 

 
1. Andrei Alexandru-Ioan PNL înlocuit din funcţia de 

secretar din:  
devine  vicepreşedinte  din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din:  
părăseşte comisia din: 

 
06.02.2019 
06.02.2019 
 
12.06.2019 
12.06.2019 

2. Babuş Radu PSD devine membru din: 
devine  vicepreşedinte  din: 

06.02.2019 
12.06.2019 

3. Georgescu Nicolae PSD devine membru din: 06.02.2019 

4. Mărgărit Mitică-Marius PSD devine  secretar  din: 06.02.2019 

5. Mocioalcă Ion PRO Europa înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din:  
părăseşte comisia din: 

 
06.02.2019 
06.02.2019 

6. Pop Georgian PRO Europa părăseşte comisia din: 06.02.2019 

7. Velcea Nicolae PSD devine membru din: 12.06.2019 
 

   13. COMISIA POLITICĂ EXTERNĂ 
 

1. Bănicioiu Nicolae PRO Europa devine membru din: 12.06.2019 

2. Dumitrache Ileana Cristina PSD părăseşte comisia din: 20.03.2019 

3. Gherman Dumitru PSD părăseşte comisia din: 06.02.2019 

4. Pau Radu-Adrian PRO Europa devine membru din: 13.02.2019 

5. Podaşcă Gabriela-Maria PRO Europa devine membru din: 12.06.2019 

6. Tomac Eugen PMP demisie  din: 21.06.2019 
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14. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  
 

1. Simonis Alfred-Robert PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din:  

 
19.03.2019 

2. Socotar Gheorghe-Dinu PSD devine  secretar  din: 19.03.2019 
 

15. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA                 
GRANIŢELOR  ŢĂRII 

 
1. Văcaru Alin Vasile PRO Europa devine membru din: 12.06.2019 

 
   16. COMISIA PENTRU AFACERI  EUROPENE 

 
1. Ghinea Cristian USR demisie  din: 14.06.2019 

2. Plumb Rovana PSD demisie  din: 19.06.2019 

3. Popa Mihai Valentin PRO Europa devine membru din: 20.03.2019 

4. Tomac Eugen PMP demisie  din: 21.06.2019 
 
 
 

II. COMISII PERMANENTE COMUNE ALE CAMEREI 
DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 
1. COMISIA PARLAMENTARĂ  A REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 
 

1. Pau Radu-Adrian PRO Europa înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 
părăseşte comisia din: 

 
27.02.2019 
27.02.2019 

2. Suciu Matei PSD devine membru din: 
devine vicepreşedinte din: 

27.02.2019 
27.02.2019 

 
2. COMISIA PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PRIVIND 
STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR, ORGANIZAREA ŞI 
FUNCŢIONAREA ŞEDINŢELOR COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI 
SENATULUI 
 

1. Mocioalcă Ion PRO Europa înlocuit din funcţia de 
preşedinte din: 

 
13.02.2019 

2. Steriu Valeriu-Andrei PSD devine  preşedinte  din: 13.02.2019 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie) 
 

 
  
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 45 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 9 Decizii ale Biroului permanent care privesc, printre altele, aprobarea tarifelor pentru 
publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, 
secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune ordinară, aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, asigurarea permanenţei 
membrilor Biroului permanent la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare şi activitatea 
comisiilor în perioada vacanţei parlamentare din lunile iulie şi august 2019. 

II. Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare s-a întrunit în 46 şedinţe. 

Comitetul liderilor a dezbătut şi a aprobat proiectele ordinii de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
şi ale programului de lucru al acesteia şi soluţionat diverse probleme care intră în competenţa sa. 

 
III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 13 şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost 
discutate, printre altele: 

 Programul de dezbatere şi adoptare a Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; 

 Organizarea unei şedinţe comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru marcarea a 
15 ani de la aderarea României la NATO (aprilie 2019); 

 Scrisoarea domnului Klaus-Werner Iohannis, Preşedintele României, referitoare la 
consultarea Parlamentului cu privire la organizarea unui referendum naţional; 

 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente; 

 Declanşarea procedurilor parlamentare pentru numirea Avocatului Poporului, membrilor 
Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale a României, membrilor Consiliului fiscal, 
a unui vicepreşedinte al Autoritatii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi a 
unui membru în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării; 

 Constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea, 
modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie electorală; 

 Înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi 
fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 
26 mai 2019; 

 Numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului; 
 Convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului în perioada 1 - 5 iulie 2019 
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 Aprobarea prealabilă din partea Comisiilor de apărare pentru derularea unor contracte de 
achiziţie de către Ministerul Apărării Naţionale; 

 Modificarea componenţei nominale a unor Grupuri parlamentare de prietenie; 
 Dezbaterea Moţiunii de cenzură; 
 Constituirea unor comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
 Constituirea şi modificarea unor grupuri parlamentare de prietenie; 
 Repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la instituţiile şi 

autorităţile publice a căror activitate se află sub control parlamentar. 
 

IV.  În prima sesiune ordinară a anului 2019 au fost depuse 4 moţiuni simple şi o moţiune de 
cenzură: 

 

A. MOŢIUNI SIMPLE 
Vot deschis 

Nr. 
crt. 

TITLUL  

MOŢIUNII SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii 
Pentru Contra Abţineri Soluţia 

1. 
Tudorel Toader şi PSD-

ALDE, luaţi mâinile 
murdare de pe Justiţie! 

91 20.02.2019 126 148 2 RESPINSĂ 

2. 
Lăcomia pesedistă 

subminează economia 
naţională 

103 11.03.2019 108 154 18 RESPINSĂ 

3. 
Mandatul Ministrului Cuc 

cu numărul trei, este unul de 
nota 3! 

74 27.03.2019 93 148 5 RESPINSĂ 

4. 
S.O.S. sectorul energetic! 

PSD şi ALDE duc România 
în beznă! 

67 10.04.2019 95 155 19 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. 

Guvernul Dăncilă 
trebuie demis! Fără 

OUG-uri, fără parole 
de acces şi fără cozi la 

vot! 

173 12.06.2019 12.06.2019 18.06.2019 200 7 3 RESPINSĂ 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în prima sesiune ordinară a anului 2019 
(februarie - iunie) 

 

                                                                                                                                               
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30.06.2019 

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

1. PSD 36 405 320 85 

2. PNL 36 935 650 285 

3. USR 24 179 123 56 

4. Pro Europa 5 32 21 11 

5. UDMR 13 32 24 8 

6. ALDE 3 3 0 3 

7. PMP 9 96 78 18 

8. 
MINORITĂŢI 
NAŢIONALE 

5 41 31 10 

9. Neafiliaţi 2 16 14 2 

TOTAL GENERAL 133 1739 1261 478 

 
 

B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 30.06.2019 
 

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

1. PSD 24 61 43 18 

2. PNL 23 68 48 20 

3. USR 23 106 87 19 

4. PRO Europa 4 4 3 1 

5. UDMR 2 3 3 0 

6. ALDE 2 29 24 5 

7. PMP 7 22 15 7 

8. 
MINORITĂŢI 
NAŢIONALE 

3 9 5 4 

9. Neafiliaţi 2 15 9 6 

TOTAL GENERAL 26 317 237 80 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 
 la data de 30.06.2019 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi

Nr. 
şedinţe 

Nr. declaraţii 
declaraţii politice 

1. PSD 62 568 

2. PNL 43 331 

3. USR 8 37 

4. PRO Europa 6 34 

5 UDMR 9 13 

6. ALDE 8 59 

7. PMP 12 113 

8. MINORITĂŢI NAŢIONALE 11 28 

9. NEAFILIAŢI 2 23 

TOTAL GENERAL 161 

18 

1206 
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XII XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
 în prima sesiune ordinară a anului 2019 

(februarie - iunie) 
 
 

 
 

 
I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
Februarie 8 8 

Martie 9 9 
Aprilie 8 8 

 
Sesiunea februarie - 

iunie 
Mai 3 3 

 Iunie 6 6 
Total: 34 34 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 
Februarie 4 4 

Martie 1 1 
Aprile 2 2 

Sesiunea februarie - 
iunie 

Iunie 3 3 
Total: 10 10 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2019* 

 (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

 februarie 2019 – iunie 2019 161

 

 
XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 
 în perioada iunie 1990 –  iunie 2019* 

(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

 ianuarie 2019 – iunie 2019 120
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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 2019* 
384 187 358 252 278 363 120 

 
 
 
 
 
 

* Datele existente la 30 iunie 2019 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2019 
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR  LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE1 
în primul semestru din anul 2019 

 
Camera Deputaţilor, în concordanţă cu prevederile Constituţiei României2, ale Legii privind 

cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, nr.373/2013 şi ale 
Regulamentului Camerei Deputaţilor3, 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 
perioada ianuarie – iunie 2019 

 

 

                 

 

                  8 

 

Documente finalizate în perioada ianuarie – 
iunie 2019 prin 

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor  

 

       

          5 

 

Documente în curs de finalizare -  

(sau cu termene în septembrie 2019) 

 

                   

                   7 

 
 

                                                 
1 În primul semestru din 2019 Camera Deputaţilor alături de Senat a organizat dimensiunea parlamentară a Preşedinţiei 
române a Consiliului Uniunii Europene. 
2 Conform art. 111, 112 şi 148 din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767/31 
octombrie 2003.   
3 Conform art. 160 – 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.326/13 mai 2015.  



 78 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
II. Numărul documentelor repartizate spre examinare comisiilor 

       permanente: 
 

- Comisia pentru afaceri europene – 8 documente;  
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 1 document; 
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 2 documente;  
- Comisia pentru industrii şi servicii – 6 documente; 
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – 3 

documente; 
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – 1 document; 
- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului – 1 document; 
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic – 2 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 3 documente; 
- Comisia pentru sănătate şi familie – 1 document; 
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 1 document; 
- Comisia pentru politică externă – 3 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 primul semestru al 
anului 2019 un număr de 5 hotărâri pentru adoptarea opiniilor, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul 
hotărârii 

 

Denumirea documentului 

 

Monitorul 
Oficial al 
României 

1 Hotărârea nr. 
06/20.02.2019 
 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicare a 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 

Nr. 99/ 
08.02.2019 

2 Hotărârea nr. 
10/20.03.2019 
 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai 
cuprinzător privind perturbatorii endocrini - COM(2018)734 

 

 
 
Nr. 230/ 
26.03.2019  

3 Hotărârea nr. 
12/20.03.2019 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în 
schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic 
reînnoit - COM(2018)772 

 

 
 

Nr. 230/ 
26.03.2019 

4 Hotărârea nr. 
13/20.03.2019 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de 
Investiţii - O planetă curată pentru toţi O viziune europeană 
strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, 
modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei - COM(2018)773 

 

 
 
 
Nr. 230/ 
26.03.2019 

5 Hotărârea nr. 
15/03.04.2019 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Planul coordonat privind 
inteligenţa artificială  - COM(2018)795 

 

Nr. 267/ 

08.04.2019 

 


