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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
 

 
 

În a doua sesiune parlamentară a anului 2016 (septembrie - decembrie), la Camera 

Deputaţilor au fost dezbătute 199 proiecte de legi, din totalul de 997 proiecte aflate în procedură 

legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 17 proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ 

prioritar al Guvernului. 

Din totalul de 199 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 

sesiune, pentru 165 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  

21 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor şi o şedinţă comună cu Senatul, au fost votate 165 proiecte de 

legi, din care 74 au fost promulgate şi 56 respinse. De asemenea, au fost adoptate 55  Hotărâri ale 

Camerei Deputaţilor. 

La data de 26 decembrie 2016, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 

804 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 225 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei, 

şi 560 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea septembrie - decembrie 2016, la 

Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 577 întrebări adresate membrilor executivului, de un 

număr de 113 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 518, reprezentând 

89,77%  din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 177, de un număr de 56 

deputaţi din care la 171 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  96,61%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 

acestora a fost de 142 desfăşurate pe parcursul a 8 şedinţe, de un număr de 51 deputaţi. 

La Camera Deputaţilor, în  sesiunea  septembrie - decembrie 2016, a fost depusă o moţiune 

simplă:  

- Şi minciuna poate să ucidă – adoptată.
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 
PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 (Situaţia cuprinde datele la 26 decembrie 2016) 
Totalul iniţiativelor legislative 997  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 760

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 237

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 165 

199

– votate  165
             din care: - înaintate la Senat      21 
                            - în procedura de promulgare   0 
                            - promulgate* 74 
                            - respinse definitiv 56 
                            - în reexaminare la Senat   4 

                            - sesizări de neconstituţionalitate   7 

                            - declarate neconstituţionalitate   3 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

– la vot final 32

2) Se află în proces legislativ 804
a) pe ordinea de zi 225
b) la comisii  560
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14

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

5

3) Desesizări 3

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 36
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 36
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
Cele 165 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:  

                           50 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
              18  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    25  proiecte de legi 
                          115 propuneri legislative 
 

    * În anul 2016 au fost promulgate 252 legi, dintre care 24 din inţiativele legislative adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2015, 154 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-
iunie  2016 şi 74 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie  2016. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
  în a doua  sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 

 

21

0

74

56

473

21 - înaintate la Senat
0 - în procedura de promulgare
74 - promulgate
56 - respinse definitiv
4 - în reexaminare la Senat
7 - sesizări de neconstituţionalitate
3 - declarate neconstituţionalitate
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 
în a doua  sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 
 
 

18

7

25

115

18 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului

7 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

25 - proiecte de legi

115 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
 

560

145

225

225 - pe ordinea de zi

560 - la comisii

14 - cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a
şedinţelor comune

5 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ
şi/sau  pentru puncte de vedere Guvern
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III. III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege privind Codul fiscal 
 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
                                                     (PL – x371/2015) 

Legea nr.227/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.688 din 10 septembrie 

2015 

2. Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 
2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale 
aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de 
debitare directă în euro şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.924/2009 

 
                                            (PL – x439/2015) 

Legea nr.231/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.758 din 12 octombrie 2015 

3.  Lege pentru completarea art.11 din Legea 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană”   

   
(PL – x438/2015) 

Legea nr.232/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.754 din 9 octombrie 2015 

4. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut  
(Proiectul privind învăţământul secundar) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 
17 aprilie 2015    
         
                                                   (PL – x531/2015) 

Legea nr.234/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.755 din 12 octombrie 2015 

5. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea 
conformării fiscale internaţionale şi pentru 
implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 
2015  
  
      (PL – x530/2015) 

Legea nr.233/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.808 din 30 octombrie 2015 
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6. Lege pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea 
Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled, la 
3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana 
la 30 mai 2014  
 
   (PL – x449/2015) 

Legea nr.236/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.774 din 16 octombrie 2015 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plăţii 
contribuţiei României pentru construirea sediului 
permanent al Curţii Penale Internaţionale  
 
      (PL – x570/2015) 

Legea nr.241/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.788 din 22 octombrie 2015 

8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
de Conturi  
 
       (Pl – x393/2015) 

La Senat 
din 30 septembrie 2015 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Jersey privind 
schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la 
Londra la 1 decembrie 2014 
 

    (PL – x535/2015) 

La Senat 
din 30 septembrie 2015 

10.  Lege privind contribuţia României la finanţarea 
fondului Poverty Reduction and Growth Trust 
 
       (PL – x609/2015) 

Legea nr.284 /2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 870 din 20 noiembrie 

2015 
11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de 
capital şi pentru modificarea unor acte normative 
 
       (PL – x268/2015) 

Legea nr.268/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 857 din  18 noiembrie 

2015 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative  
    
         (PL–x20/2015) 

Legea nr.265/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.836  din 9 noiembrie  2015 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor 
măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale  
 
                                                     (PL–x235/2015) 

Legea nr.235/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.836 din 9 noiembrie  2015 

14.  Lege privind ratificarea Acordului privind asistenţa 
financiară rambursabilă între România şi Republica 
Moldova, semnat la Chişinău,   la 7 octombrie 2015    

                                       
(PL–x644/2015) 

În reexaminare la cererea 
Preşedintelui României, la CD 

din 16 decembrie 2015 
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15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2015 privind completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi alte măsuri 
 
   (PL–x628/2015) 

Legea nr.292/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 877 din  11 noiembrie 

2015 

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei 
anuale de participare a României la Comitetul pentru 
Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 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–x629/2015) 

 Legea nr.300/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 893 din  27 noiembrie 

2015 

17. Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare 
 
 
      (PL–x 608/2015) 

 Legea nr.304/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 902 din  4 decembrie 

2015 
18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă    
 
      (PL–x 664/2015) 

 Legea nr.315/2015 
la Monitorul Oficial 

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi modificarea şi completarea unor acte 
normative  
 
       (PL–x 647/2015) 

 Legea nr.316/2015 
la Monitorul Oficial 

20. Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, 
precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării la Directorul de Chei Publice al 
Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale  
  
        (PL–x 692/2015) 

Legea nr.317/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 948 din  22 decembrie 

2015 

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi 
alte măsuri fiscal-bugetare  
      (PL–x 684/2015) 

Legea nr.310/2015 
la Monitorul Oficial  
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22.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2015 privind cazierul fiscal 
 
                                                    (PL–x 689/2015) 

La promulgare 
din 28 noiembrie 2015  

23. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2015 privind prorogarea unor termene 
prevăzute la art.XII din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi alte 
măsuri  

   
(PL–x 680/2015) 

La promulgare 
din 28 noiembrie 2015   

24. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
      (PL–x 535/2005) 

Legea nr.320/2015 
la Monitorul Oficial 

25. Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Legea 
nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării 
în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a 
operaţiunilor cu instrumente financiare  
 
      (PL–x 690/2015) 

La promulgare 
din 10 decembrie 2015 

26. Lege privind Codul fiscal 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
    (PL–x 879/2015) 
 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 16 decembrie 2015  

27. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor 
facilităţi fiscale  
      (PL–x 827/2015) 

 depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie 2015 

28. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană”, în perioada 2014 – 2020 
 
     (PL–x 686/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie 2015  

29. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2015 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi 
a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală   
 
       (PL–x 864/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie 2015   
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30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe 
Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, 
semnat la Dubai la 4 mai 2015 
 
                                                    (PL–x 795/2015) 

La Senat 
din 22 decembrie 2015  

31. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 
2015   

   
(PL–x 859/2015) 

La Senat 
din 22 decembrie 2015   

32. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 
2015    
  
                   (PL–x 855/2015) 

 La Senat 
din 22 decembrie 2015 

33. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei între 
România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei 
impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional 
la convenţie, semnate la Riga  la 25 aprilie 2015 
   
    (PL–x 857/2015) 
 

 La Senat 
din 22 decembrie 2015 

                                        B.   Domeniul  juridic: 
 

 

1. Lege pentru modificarea art.20 din Legea 
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 
României 
 

    (PL – x454/2015)  

Legea nr. 242/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.786 din 22 octombrie 

2015 

2. Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor 
Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la 
organisme internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte  
 
      (PL – x377/2015) 

Legea nr. 262/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.831 din 6 noiembrie  2015 

3. Lege pentru completarea art.10 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari  
     
      (PL – x269/2014) 

Legea nr. 277/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.847 din 15 noiembrie  

2015 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice  
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
                                                    (Pl – x543/2015) 

La Senat 
din 21 octombrie 2015 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din 
instituţiile publice  
 
          (PL – x658/2015) 

 Legea nr. 299/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.898 din 3 noiembrie  2015 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, 
precum şi a art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase 
din România 
 
                                                   (PL – x713/2015) 

Sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de Preşedintele 
României din 26 noiembrie 

2015  

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între 
România şi Republica Kazahstan privind asistenţa 
judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti   la 
14 noiembrie 2014  
 
       (PL – x534/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 14 decembrie 2015 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între 
România şi Republica Kazahstan privind transferarea 
persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti   la 14 
noiembrie 2014 
 
      (PL – x533/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 14 decembrie 2015 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între 
România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, 
semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014    
 
        (PL – x532/2015) 

La Senat 
din 4 noiembrie 2015 

10. Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 
      (PL – x693/2015) 

Legea nr.318/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.961 din 24 decembrie  

2015 
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale  
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
       (PL – x601/2015) 

La Senat 
din 11 noiembrie 2015 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor 
regulamente comunitare de la data aderării României 
la Uniunea Europeană şi a Legii nr.36/1995 a 
notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 
 
        (PL – x595/2015) 

La senat  
din 11 noiembrie 2015 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 
 
                                                   (PL – x738/2015) 

Legea nr.330/2015 
la Monitorul Oficial 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor 
Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte   

   
(PL – x726/2015) 

La promulgare  
din 10 decembrie 2015 

15. Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 
 
      (PL – x743/2015) 

La promulgare  
din 9 decembrie 2015 

16. Lege pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative   
  
      (PL – x309/2015) 

La Senat 
din 9 decembrie 2015  
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17. Lege pentru modificarea art. 25 alin.(2) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative     
 
       (PL – x310/2015) 

La Senat 
din 9 decembrie 2015   

18. Propunerea legislativă pentru modificarea anexelor 
nr.1 şi 2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative   
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
        (Pl – x653/2015) 

La Senat 
din 9 decembrie 2015    

19. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe  
 
                                                   (PL – x880/2015) 

Legea nr. 346/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 956 din  23 dcembrie 

2015 
20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.73/1993 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ  
 
Se comunica respingerea proiectului 
 
        (Pl – x711/2015) 

 La Senat  
din 22 decembrie 2015 

21. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 
Se comunica respingerea proiectului 
 
        (Pl – x663/2015) 

 La Senat  
din 22 decembrie 2015 

22. Propunerea legislativă pentru completarea art.36 
alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale  
 
Se comunica respingerea proiectului 
        (Pl – x775/2015) 

 La Senat  
din 22 decembrie 2015 

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

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2006  privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport 
 
     (PL – x603/2015) 

Legea nr. 243/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 793 din  26 octombrie 

2015 
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2. Lege privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 
 
                                                   (PL – x548/2015) 

Legea nr. 248/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 813 din  2 noiembrie 2015 

3. Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie - Ziua 
Bucovinei  

   
(PL – x348/2013) 

Legea nr. 250/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 808 din  30 octombrie 

2015 
4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe  
 
    (PL – x315/2015) 

Legea nr. 261/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 826 din  5 noiembrie 2015 

5. Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare  
 
       (PL – x499/2015) 

Legea nr. 279/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 852 din  17 noiembrie 

2015 
6. Lege pentru modificarea şi completarea art.17 din 

Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru 
modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului  
 
      (Pl – x450/2015)    

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 16 decembrie 2015 

7. Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 
pentru aprobarea participării României, cu drepturi 
depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului 
Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale  
 
                                                   (PL – x631/2015) 

Legea nr. 298/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 893 din  27 noiembrie 

2015         

8. Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 
alin.(4) din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011  

   
(Pl – x472/2015) 

La Senat 
din 28 octombrie  2015      

         

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

(Pl – x506/2015) 

La Senat 
din 28 octombrie  2015      

 
 

10. Lege privind  declararea zilei de 19 februarie  „Ziua 
Brâncuşi” 
                                
                                                    (Pl – x502/2015) 

Legea nr. 305/2015 
La Monitorul Oficial 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 504/2002 privind  a 
audiovizualului  
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
                                                   (Pl – x588/2015) 

La Senat 
din 4 noiembrie  2015       
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12. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului numărul 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare 
  
Se comunică respingerea proiectului 

   
(Pl – x597/2015) 

La Senat 
din 4 noiembrie  2015       

    

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.133 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011   
 
 
     (Pl – x615/2015) 

La Senat 
din 18 noiembrie  2015      

 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii  nr.288/24 iunie 2004 privind 
organizarea  studiilor universitare 
       
Se comunică respingerea proiectului 
 
                                                    (Pl – x615/2015) 
 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 16 decembrie 2015 

 

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

femei şi bărbaţi: 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi        
 
     (PL – x405/2013) 

Legea nr. 229/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.749 din 7 octombrie  2015 

2. Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie  
   
       (PL – x453/2015) 

Legea nr. 272/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 842 din 12 decembrie 

2015 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului 

adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia 
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă 
de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la 
transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, 
semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015                  
 
                                                   (PL – x589/2015) 

La Senat 
din 18 noiembrie  2015      

 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 
adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011  

   
(PL – x652/2015) 

La Senat 
din 18 noiembrie  2015      
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5. Lege privind declararea zilei de 21 martie ca 
Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii 
minorităţii tătare turco-musulmane din România - 
denumită Nawrez   
 
                                                   (PL – x621/2015) 

La promulgare 
din 10 decembrie 2015      

 

6. Lege privind modificarea art.27 alin.(1) din Legea 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 
 
    (PL – x719/2015) 
 

La promulgare 
din  14 decembrie 2015     

 

 E. Domeniul industrii, servicii, transporturi şi 
infrastructură: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2014 privind modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr.238/2004  
 
                                                  (PL – x 578/2014) 

Legea nr. 228/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.755 din 9 octombrie  2015 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului 
maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 
de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru 
întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum 
şi pentru gestionarea apei grele                                 
 

(PL – x 511/2015) 

Legea nr. 245/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.797 din  27 octombrie 

2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice 
 
                                                  (PL – x 509/2015) 

Legea nr. 244/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.797 din  27 octombrie 

2015 

4. Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în 
vederea încheierii unui Acord de Parteneriat 
Economic între Comunitatea Europeană şi Statele 
sale membre, pe de o parte şi partea „Africa 
Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaoundé la 15 
ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009    
 
                                                  (PL – x 536/2015) 

Legea nr. 309/2015 
La Monitorul Oficial 

5. Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat 
Economic  preliminar între Côte d’Ivoire, pe de o 
parte, şi Comunitatea Europeană şi Statele sale 
membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 
noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009  
 

(PL – x 538/2015) 

Legea nr. 308/2015 
La Monitorul Oficial 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei     
  
      (PL – x 448/2015) 

La Senat  
din 21 octombrie  2015 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2014 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 237/2015) 

Legea nr. 267/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.839 din 10 noiembrie 2015 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul 
instrumentelor structurale care privesc beneficiarii 
direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-
ISPA din sectorul transporturi  
 
       (PL – x 537/2014) 

Legea nr. 321/2015 
La Monitorul Oficial 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier 
 

(PL – x 661/2013) 

Legea nr. 341/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.970 din 28 decembrie 2015 

10.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier 
 
     (PL – x 606/2013) 

La promulgare 
din  19 decembrie 2015 

11. Lege pentru completarea art.35 din Legea 
nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor 
nucleare  
 
    (PL – x 777/2015) 

Legea nr. 343/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.970 din 28 decembrie 

2015 
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12. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea 
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 
conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora  
 

                   (PL – x 210/2015)  

La promulgare 
din  19 decembrie 2015 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice  

 
       (PL – x 741/2015) 

La promulgare 
din  18 decembrie 2015 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
ce decurge din calitatea României de membru al 
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă 
IRENA, 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 – x 727/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie  2015 

15. Proiectul de Lege pentru aderarea României la 
Convenţia internaţională de la Nairobi privind 
îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 
2007 
 

   
(PL – x 858/2015) 

 

La Senat  
din 22 decembrie 2015 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

 

1. Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua 
Dobrogei             
                        
                                                   (PL– x 518/2013) 

Legea nr. 230/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.750 din 7 octombrie  2015 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 
Se comunică respingerea proiectului 
 
     (Pl– x 492/2015) 

La Senat  
din 23 septembrie  2015 
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3.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru 
modificarea art.39 alin.(7²) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale  
 

                                          (PL-x430/2015)  

Sesizare de 
neconstitutţionalitate 

formulată de Preşedintele 
Românieie, din 23 septembrie 

2015 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice  
 
      (PL-x356/2015) 

Legea nr. 258/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.826 din 5 noiembrie  2015 

5. Lege pentru modificarea art.31 din Legea 
nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor  
 
        (PL-x100/2015) 

Legea nr. 252/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.818 din 3 noiembrie  2015 

6.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente    
 
       (PL-x444/2014) 

Legea nr. 282/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.863 din 19 noiembrie  

2015 

7. Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr.51/2006 
 

 
      (PL-x463/2013)  

Legea nr. 313/2015 
La Monitorul Oficial 

8. Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea 
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate    
                                  
 Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României  
 
        (PL-x126/2014) 

Legea nr. 247/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.808 din 30 octombrie  

2015 

9.  Lege pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor 
publice centrale şi locale    
  
     (PL-x541/2014) 

 Legea nr. 271/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.842 din  12 noiembrie 

2015 

10. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece 
 
        (PL-x98/2015) 

Legea nr. 296/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.884 din  25 noiembrie 

2015  
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11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii      nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
 
 
     (PL-x540/2014) 

Legea nr. 295/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.885 din  26 noiembrie 

2015   

12. Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul  
 
                                                       (PL-x91/2014) 

Legea nr. 302/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.898 din  3 decembrie 2015 

13. Lege pentru modificarea art.46 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin. (13) 
al art. 46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul 

   
(PL-x212/2015) 

Legea nr. 303/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.898 din  3 decembrie 2015 

14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 
393/2004 privind  statutul aleşilor locali   
  
         (Pl-x542/2015) 

La Senat  
din 11 noiembrie 2015  

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 
 
       (PL-x619/2015) 

Legea nr. 324/2015 
La Monitorul Oficial 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale  
 
Se comunică respingerea proiectului 
                                                      (Pl-x591/2015) 

La Senat  
din 18 noiembrie 2015   

17. Propunerea legislativă  privind modificarea  şi 
completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale, publicată în M.Of. nr. 
123 din 20 februarie 2007,  cu modificările şi 
completările ulterioare  
Se comunică respingerea proiectului 

  
(Pl-x594/2015)  

La Senat  
din 18 noiembrie 2015   

18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi modificarea unor acte normative, precum 
şi unele măsuri de corelare legislativă  
 
     (PL-x659/2015)   

Legea nr.335/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.948 din 22 decembrie 
2015 
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19. Lege privind declararea municipiului Turda „Oraş-
martir al Revoluţiei din Decembrie 1989” 
 
         (PL-x766/2015)   

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie  2015 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi 
a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii 
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război  

 
                                                   (PL – x473/2015) 

Legea nr.240/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.785 din 21 octombrie 
2015 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 
a unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare  

   
(PL – x510/2015) 

Legea nr.253/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.818 din 3 noiembrie 

2015 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2014 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
 
                                                   (PL – x456/2014) 

Legea nr.254/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.818 din 3 noiembrie 

2015 

4. Lege pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
           (PL–x484/2015)  

Legea nr.259/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.825 din 5 noiembrie 

2015 
 

5. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Albania în domeniul securităţii sociale, 
semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015  
 
        (PL–x596/2015)  

Legea nr.336/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr.953 din 22 decembrie 
2015 
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6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri privind recuperarea debitelor pentru 
beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru 
modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 
 
    (PL–x576/2014) 

Legea nr.266/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
    nr.836 din 9 noiembrie 

2015  

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
 
       (PL–x553/2014) 

Legea nr. 275/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr. 846 din 13 noiembrie 
2015   

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  
 
                                                     (PL–x737/2015) 

 Legea nr. 293/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr. 884 din 25 noiembrie 
2015   

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

   
(PL–x785/2015) 

În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui 

României, 
 din 19 decembrie 2015  

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice   
 
       (PL–x654/2015) 

 Legea nr.314/2015 
La Monitorul Oficial 

11. Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice  
 
 
                                                     (PL–x127/2015) 

Legea nr.325/2015 
La Monitorul Oficial  

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice 

   
(PL–x679/2015) 

Legea nr. 354/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr. 970 din 28 decembrie 
2015 
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13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 
din Legea            nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat   
 
        (PL–x666/2015) 

Legea nr. 342/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr. 970 din 28 decembrie 
2015 

14. Lege pentru prorogarea unor termene privind 
stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitaţilor 
la transport pentru anumite categorii de persoane 
 
     (PL-x612/2015)   

Legea nr. 334/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

    nr. 948 din 22 decembrie 
2015   

15. Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în 
sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru 
săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată la data de 6 martie 1945  
 

(PL-x548/2013)  

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie  2015  

16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
dialogului social nr.62/2011 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
      (PL-x460/2013) 
    

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie  2015   

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice  

 
                                                   (PL – x580/2015) 

Legea nr.235/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.767 din 14 octombrie 2015 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri 
necesare pentru asigurarea tranziţiei de la 
televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 
terestră şi implementarea serviciilor multimedia la 
nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 
 

(PL – x593/2015) 

Legea nr.345/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.971 din 29 decembrie 

2015 

3. Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire 
a conflictului de interese în procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică 
 
     (PL – x626/2015) 
 
 
 

La Senat  
din 9 decembrie  2015 
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I.  Domeniul sănătate şi familie:  

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea susţinerii 
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a 
Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului 
Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sănătăţii  

 
                                                  (PL – x 475/2015) 

Legea nr.239/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.785 din 21 octombrie 2015 

2. Lege privind exercitarea profesiei de dietetician, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Dieteticienilor din România 
 
                                                  (PL – x 188/2014) 

Legea nr.256/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.825 din 5 noiembrie 2015 

3. Lege privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
      (PL – x 581/2015) 

Legea nr.260/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 825 din 5 noiembrie 2015 

4. Lege privind reglementarea marketingului 
înlocuitorilor laptelui matern 
 
     (PL – x 734/2011) 

În reexaminare la Senat, la 
cererea Preşedintelui 

României, 
 din 19 decembrie 2015 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, 
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România 
 
                                                  (PL – x 622/2015) 

Legea nr.278/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 884din  25 noiembrie 

2015  

6. Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua 
luptei împotriva cancerului  
 

   
(PL – x 464/2015) 

Legea nr.274/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.846 din 13 noiembrie 2015 

7. Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua 
luptei împotriva cancerului de sân 
 
                                                  (PL – x 462/2015) 

Legea nr.273/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 846 din 13 noiembrie 

2015 
8. Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii   
   

(PL – x 656/2015) 

Legea nr.294/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 885 din 26 noiembrie 

2015 
9. Lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a 

sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele 
radioactive din apa potabilă 
  
 
                                                  (PL – x 668/2015) 

Legea nr.301/2015 
La Monitorul Oficial 
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10. Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun  

  
 

                                               (PL – x 399/2011) 
 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 16 decembrie 2015 

 
 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 
 

 

1. Lege pentru acceptarea celui de-al doilea 
amendament la Convenţia privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontieră, 
adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de 
România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia 
III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat 
din 01-04 iunie 2004  
 

(PL – x 540/2015) 

Legea nr.289/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.882 din 25 noiembrie 2015 

2. Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, 
adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul 
de la Kyoto la Convenţia-cadru a  Organizaţiei 
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, 
adoptat la 11 decembrie 1997 
 

                                                     (PL – x 537/2015) 

Legea nr.251/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.846 din 13 noiembrie 2015 

3. Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje 

   
(PL – x 566/2015) 

Legea nr.249/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.809 din 30 octombrie 2015 

4. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul meteorologiei  
 
       (PL – x 607/2015) 

Legea nr.281/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.863 din 19 noiembrie 2015 

5. Lege pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind 
clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole  
 
    (PL – x 549/2015) 

Legea nr.285/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 874 din 23 noiembrie 

2015 
6. Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013  

 
    (PL – x 459/2015) 

Legea nr.280/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 863 din  19 noiembrie 

2015 
7. Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării " 
 
        (PL – x 513/2015) 

Legea nr.283/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 863 din 19 noiembrie 

2015 
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8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare  
 
                                                  (PL – x 405/2015) 

Legea nr.269/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.12 din 12 noiembrie 2015 

9. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la 
participarea Islandei la îndeplinirea în comun a 
angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor 
membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a 
doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului 
de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, 
semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015  
 

   
(PL – x 590/2015) 

Legea nr.264/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.837 din 10 noiembrie 2015 

10. Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional 
Braşov-Ghimbav”  
 
                                                  (PL – x 618/2015) 
 

Legea nr.297/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.893 din 27 noiembrie 2015 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională: 

 

 

1. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Coreea privind 
protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la 
Bucureşti la 26 martie 2015 
 
                                                   (PL – x 539/2015) 

Legea nr.287/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.874  din 23 noiembrie 

2015 

2. Lege pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor 

   
(PL – x 483/2015) 

Legea nr.257/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.825  din 5 noiembrie 2015 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
privind siguranţa naţională a României nr. 51 din 29 
iulie 1991  

   
(PL – x 428/2015) 

La promulgare 
din 22 decembrie 2015 
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4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 
comemorative de război            
 
    (PL – x 632/2015) 

Legea nr.286/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.875  din 23 noiembrie 

2015 

5. Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de 
Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul 
Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la 
Sarajevo   
     (PL – x 645/2015) 

Legea nr.323/2015 
La Monitorul Oficial 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi 
realizate de Ministerul Afacerilor Interne  
 
     (PL – x 683/2015) 

Legea nr.306/2015 
La Monitorul Oficial  

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor  
 
    (PL – x 673/2013) 

Legea nr.319/2015 
La Monitorul Oficial  

8. Lege pentru modificarea art.23 din Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri      
 
      (PL – x 724/2015) 

Legea nr.322/2015 
La Monitorul Oficial  

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului 
Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la 
Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de 
Stabilitate   
 
     (PL – x 688/2015) 

Legea nr.328/2015 
La Monitorul Oficial  

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor  
 
    (PL – x 682/2015) 

Legea nr.328/2015 
La Monitorul Oficial 

11. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul străinilor 
 

(PL – x 778/2015) 

Legea nr.331/2015 
La Monitorul Oficial 

12. Propunere legislativă privind industria naţională de 
apărare  
 

 (PL – x 598/2015) 

La Senat 
din 26 noiembrie  2015  
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13. Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 
desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice  
 

 (PL – x 811/2015) 

Legea nr.344/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.970  din 28 decembrie 

2015 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru 
asigurarea mijloacelor de transport destinate 
activităţii de curierat a materialelor clasificate şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 

(PL – x 826/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie 2015 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri 
aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a 
României a unui aflux masiv de imigranţi           
 
                                                  (PL – x 866/2015) 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie 2015  

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România 
  
                                                  (PL – x 555/2014) 

 

depunere la Secretarul 
general pentru exercitarea 

dreptului de sesizare asupra 
constitutionalitatii legii 
din 22 decembrie 2015   

 L. Domeniul politică externă: 
 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea Legii 
nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care 
se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României în străinătate  
 

 (PL – x 17/2015) 

Legea nr. 291/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.879 din 24 noiembrie 2015 
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2. Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol 
adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza 
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii 
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, 
astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale 
adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al 
cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 
septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 
2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova, la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza 
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii 
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, 
astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale 
adiţionale  
 
    (PL – x 635/2015) 
 

Legea nr.307/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.906 din 8 decembrie 

2015 

 M. Domeniul economic: 
 

 

1. Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii 
de asigurare şi reasigurare  
 
     (PL – x 567/2015) 

Legea nr. 237/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 800 din 28 octombrie 
2015 

2. Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor    
                            
                                                   (PL – x 568/2015) 

Legea nr. 246/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 813 din 2 noiembrie 2015 
3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui 
împrumut Societăţii „Complexul Energetic 
Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din 
privatizare  
 
                                                   (PL – x 434/2015) 

Legea nr. 255/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 818 din 3 noiembrie 2015 

4. Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind
vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe
riscul de credit   
 

 
(PL – x 75/2015)

Legea nr. 276/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 847 din 15 noiembrie 

2015 



 30 
 
 

5. Lege privind schemele de garantare a depozitelor şi 
Fondul de garantare a depozitelor bancare 
 
                         (PL – x 670/2015) 

Legea nr.311/2015 
La Monitorul Oficial 

6. Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul financiar  
 
      (PL – x 671/2015) 

Legea nr.312/2015 
La Monitorul Oficial 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al 
art.9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 
Se comunică respingerea proiectului 
 
                                           (Pl – x 600/2015)  

La Senat  
din 18 noiembrie  2015 

8. Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional pentru 
Competitivitate  
 
                                                   (Pl – x 592/2015)  

La Senat  
din 26 noiembrie  2015 

 N. Domeniul privind elaborarea legilor electorale, de 
modificare a Legii Partidelor politice şi a Legii privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale: 
 

 

1. Lege privind votul prin corespondenţă, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
 
                                                  (PL – x712 /2015) 

Legea nr.288/2015 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 866 din 19 noiembrie 

2015 
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IV. CENTRALIZATOR 
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 

DE CAMERA DEPUTAŢILOR  
în a doua sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 

  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 33 

B. Domeniul juridic 22 
C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 14 
D. Domeniul  drepturile omului, culte, problemele 

minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi 

  6  

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi  15 

F. Domeniul administraţie  publică              19 
G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate              16 
H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei    3    
I. Domeniul sănătate şi familie   10  
J. Domeniul agricultură şi mediul înconjurător               10 
K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă   naţională               16 
L. Domeniul politică externă                2 
M. Domeniul economic     8 
N.  Domeniul privind elaborarea legilor electorale, de 

modificare a Legii Partidelor politice şi a Legii privind 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

    1 

   

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate  
Total:

175 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse 
definitiv                                      Total:

56 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 

 
1.  H.C.D. nr.66/01-09-2016  

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

2.  H.C.D. nr.67/06-09-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

3.  H.C.D. nr.68/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

4.  H.C.D. nr.69/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

5.  H.C.D. nr.70/20-09-2016  
HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 7/2015 privind vacantarea unui 
loc de deputat 

6.  H.C.D. nr.71/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Iniţiativa 
europeană în domeniul cloud computing-ului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe 
date si pe cunoaştere în Europa COM(2016) 178 

7.  H.C.D. nr.72/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieţei unice digitale COM(2016) 180 

8.  H.C.D. nr.73/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
- Platforme online şi piaţa unică digitală - Oportunităţi şi provocări pentru Europa COM(2D16) 
288 

9.  H.C.D. nr.74/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O abordare 
cuprinzătoare pentru stimularea comerţului electronic transfrontalier în beneficiul cetătenilor si 
întreprinderilor europene COM(2016) 320 

10.  H.C.D. nr.75/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European - Către un spaţiu unic pentru TVA 
în UE - Momentul deciziei COM(2016)148 
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11.  H.C.D. nr.76/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte 
comunicarea, de către anumite întreprinderi si sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit 
COM(2016)198  

12.  H.C.D. nr.77/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - O agendă 
europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356 

13.  H.C.D. nr.78/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor-Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a 
creşterii economice si a investiţiilor COM(2016) 361  

14.  H.C.D. nr.79/20-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Europa 
investeşte din nou Bilanţul Planului de investitii pentru Europa si etapele următoare 
COM(2016)359  

15.  H.C.D. nr.80/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice 
COM (2016) 117 

16.  H.C.D. nr.81/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor’ de determinare 
a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate 
intr-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid 
(reformare) COM (2016) 270  

17.  H.C.D. nr.82/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul RegiunilorVieţi demne: 
de la dependenţa de ajutor la autonomie - Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234  

18.  H.C.D. nr.83/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016)271 

19.  H.C.D. nr.84/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a re sorti sânţi lor ţârilor terţe 
pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 

20.  H.C.D. nr.85/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul 
European şi Consiliu - Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor hibride - Un răspuns al 
Uniunii Europene JOIN (2016) 18 

21.  H.C.D. nr.86/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 
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22.  H.C.D. nr.87/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

23.  H.C.D. nr.88/27-09-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat  

24.  H.C.D. nr.89/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European şi Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind 
securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi 
autentică" COM (2016) 230 

25.  H.C.D. nr.90/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: 
Consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al 
securitătii cibernetice competitiv si inovator COM (2016)410  

26.  H.C.D. nr.91/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor- Evaluarea 
punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a 
Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre 
-2016COM (2016)424 

27.  H.C.D. nr.92/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O nouă 
agendă pentru competenţe în Europa COM (2016) 381  

28.  H.C.D. nr.93/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea 
reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31 

29.  H.C.D. nr.94/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul 
dintre statele membre de către un resortisant al unei tări terte sau de către un apatrid (reformare) 
COM (2016) 270 

30.  H.C.D. nr.95/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Plan de 
acţiune privind integrarea resortisantilor din ţările terte" COM (2016) 377  

31.  H.C.D. nr.96/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum si de modificare 
a Directivei 2009/101/CE COM (2016)450 

32.  H.C.D. nr.97/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de 
întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale si a evitării obligaţiilor fiscale COM (2016)451  
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33.  H.C.D. nr.98/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autoritătilor fiscale la informaţii 
privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452 

34.  H.C.D. nr.99/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie 
internaţională (reformare) - COM (2016) 465, la Propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie 
internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie 
subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a 
Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi 
pe termen lung - COM (2016) 466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unei proceduri comune in materie de protecţie internaţională în Uniune 
şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2016) 467 si la Propunerea de regulament al 
Parlamentului feuropean şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului - 
COM (2016) 468 

35.  H.C.D. nr.100/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Sprijinirea 
prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM (2016) 379 

36.  H.C.D. nr.101/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

37.  H.C.D. nr.102/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Adrian 
Gurzău 

38.  H.C.D. nr.103/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău 

39.  H.C.D. nr.104/04-10-2016  
HOTĂRÂRE privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor  

40.  H.C.D. nr.105/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

41.  H.C.D. nr.106/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

42.  H.C.D. nr.107/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie 
europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM (2016)501 
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43.  H.C.D. nr.108/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Accelerarea tranziţiei Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon - 
Comunicare de însoţire a măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: 
propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia 
pentru 2030 şi comunicare privind o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute 
COM (2016) 500 

44.  H.C.D. nr.109/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui 
nou cadru de parteneriat cu ţările terte bazat pe Agenda Europeană privind Migraţia COM (2016) 
385  

45.  H.C.D. nr.110/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, către Consiliu şi către parlamentele naţionale privind Propunerea de directivă de 
modificare a directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte principiul subsidiaritătii, 
în conformitate cu Protocolul nr.2 COM (2016)505  

46.  H.C.D. nr.111/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

47.  H.C.D. nr.112/18-10-2016  
HOTĂRÂRE privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Elena Gabriela 
Udrea, fost ministru al turismului şi membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 121/P/2015 

48.  H.C.D. nr.113/25-10-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

49.  H.C.D. nr.114/25-10-2016  
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

50.  H.C.D. nr.115/25-10-2016  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

51.  H.C.D. nr.116/25-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Uniunea pieţelor de capital - Accelerarea reformelor COM (2016) 601 

52.  H.C.D. nr.117/25-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, 
Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Consolidarea investiţiilor europene 
pentru locuri de muncă şi creştere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru 
investiţii strategice si un nou plan european de investiţii externe COM (2016) 581 
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53.  H.C.D. nr.118/25-10-2016  
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European si Consiliu - Creşterea nivelului de securitate într-o iume a 
mobilităţii:’îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului si 
consolidarea frontierelor externe COM (2016)602 

54.  H.C.D. nr.119/07-11-2016  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema 
"Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la 
târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe 
pieţele-ţintă" 

55.  H.C.D. nr.120/07-11-2016  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015 
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VI. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  
GUVERNULUI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
În şedinţa din data de 14 septembrie  2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua   

sesiune ordinară a anului 2016, care  cuprinde 17 proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 11 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 Camera decizională Proiecte 

Camera Deputaţilor - 
primă Cameră sesizată: 

2 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
0 
0 

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

 
0 
0 
2 

Camera Deputaţilor - 
Cameră decizională: 

9 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

0 
2 
0 

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

0 
0 
7 

Total  0  2 

  

 
9 
 

Total general: 11 0 11 
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 
      STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
 

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

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

  
          

Nr. 
Crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observa ii 

1 

PLx 
554/2015 

 
L 

279/2015 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale.  

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

- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism eletronicde 
evidenţă şi comunicare în materia 
amenzilor contravenţionale, în măsură să 
permită furnizarea în timp real a datelor 
despre creanţele datorate şi plăţile 
efectuate. 

S  - Adoptat pe 
29.06.2015 
CD -  BUG şi 
JUR 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
22.09.2015 

2 

PLx 
452/2016 

 
L 

462/2016 

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

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

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizând transpunerea 
prevederilor Directivei 2013/55/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 noiembrie 2013 de modificare a 
Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale şi 
a Regulamentului (UE) nr.1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieţei interne („Regulamentul IMI”). 

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD -  SĂN 
pt. raport 

TDR: 
27.10.2016 
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IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                                    

Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa ii 

1 

PLx 
636/2015 

 
L 

535/2015 

Lege pentru ratificarea Deciziei 
Consiliului Uniunii Europene 
2014/335/UE, Euratom privind sistemul 
de resurse proprii ale Uniunii Europene, 
adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2014.  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea 
Deciziei Consiliului Uniunii Europene 
2014/335/UE, Euratom privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene. 

CD + S 
Adoptată pe 
19.09.2016 
 

Legea nr. 
168/2016 

2 

PLx 
626/2015 

 
L 

667/2015 

Lege privind instituirea unui mecanism 
de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică. 

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, 
în scopul prevenirii conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică. 

CD - Adoptată pe 
09.12.2015 

S  - Adoptată pe 
26.09.2016 
 

Legea nr. 
184/2016 

3 

Plx 
315/2016 

 
L 

238/2016 

Lege privind măsurile necesare 
implementării proiectului de dezvoltare 
pe teritoriul României a Sistemului de 
Transport Gaze Naturale pe coridorul 
conductei de transport Bulgaria-
România-Ungaria-Austria.  

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 5 deputaţi+senatori 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea măsurilor necesare implementării 
proiectului de dezvoltare pe teritoriul României 
a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe 
coridorul conductei de transport Bulgaria-
România-Ungaria-Austria. 
 

S  - Respinsă  pe 
27.06.2016 

CD -  Adoptată pe 
20.09.2016 

 

Legea nr. 
185/2016 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa ii 

4 

PLx 
368/2016 

 
L 

200/2016 
 

Lege privind venitul minim de 
incluziune. 

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

- Cameră decizională: CD 

Venitul minim de incluziune ca beneficiu de 
asistenţă socială acordată familiilor şi 
persoanelor singure aflate în situaţie de 
dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii 
sărăciei şi riscului de excluziune socială. 

S - Adoptată pe  
19.09.2016 

CD - Adoptată  pe 
04.10.2016 

Legea nr. 
196/2016 

5 

PLx 
272/2016 

 
L 

153/2016 
 

Lege privind stabilirea condiţiilor pentru 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor 
conexe şi de modificare a Legii 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun.  

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

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, 
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi 
a produselor conexe, pentru transpunerea 
Directivei 2014/40/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 
privind aproprierea actelor cu putere de lege şi 
a actelor administrative ale statelor membre şi 
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun şi a produselor conexe  

S  - Adoptată pe  
07.06.2016 

CD -  Adoptată pe 
18.10.2016 

 

Legea  nr. 
201/2016 

6 

PLx 
391/2016 

 
L 

429/2016 
 

Lege privind integrarea sistemului 
feroviar din România în spaţiul feroviar 
unic european.  

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

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru integrarea 
sistemului feroviar din România în spaţiul 
feroviar unic european, pentru  transpunerea 
în legislaţia internă a Directivei 2012/34/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului 
feroviar unic european, şi abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind 
alocarea capacităţilor de infrastructură 
feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii 
feroviare. 

S - Adoptată pe 
26.09.2016 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 
 

Legea nr. 
202/2016 
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Nr. 
Crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa ii 

7 

PLx 
390/2016 

 
L 

253/2016 
 

Lege privind ceremoniile oficiale.  

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

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile 
ceremoniilor oficiale desfăşurate de 
autorităţilor şi instituţiilor publice, centrale şi 
locale. 

S - Respinsă pe 
26.09.2016 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 

Legea nr. 
215/2016 

8 

 
PLx 

598/2015 
 

L 
643/2015 

 

Lege privind industria naţională de 
apărare.  

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

- Cameră decizională: Senat 

Crearea cadrului legal privind industria 
naţională de apărare, reglementându-se 
organizarea sectorului pe domenii de activitate 
strategice, restucturarea şi regruparea de 
capacităţi, stimularea investiţiilor, creşterea 
competitivităţii şi diversificarea produselor 
specificedomeniului, precum şi participarea la 
activităţile industriei europene de apărare. 

CD - Adoptată pe 
25.112015 

S  -  Adoptată pe 
24.10.2016 

 
 

Legea nr. 
232/2016 

9 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar.  

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

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu 
completările ulterioare, în scopul transpunerii 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi 
conţinutul schimbului de informaţii extrase din 
cazierele judiciare între statele membre. 

S - Adoptată pe 
24.02.2014 

CD - Adoptată  pe 
07.11.2016 
 

Legea nr. 
247/2016 
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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 

 
CAE 

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

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
În a doua sesiune parlamentară a anului 2016 au fost înregistrate 14 propuneri legislative 

pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată şi pentru care s-a realizat consultare 
publică. Pentru 5 dintre acestea au fost formulate 7 propuneri şi sugestii, din care au fost validate 6. 
Motivul pentru care o propunere/sugestie nu a fost validată este că nu a conţinut modificări sau 
completări la iniţiativa legislativă, ci aprecieri generale cu privire la oportunitatea iniţiativei 
legislative la care se referea. 
 
 

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în a doua  sesiune ordinară a anului 2016 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii legislative 
 

Număr 
înreg. 

Nr. 
propuneri/ 

sugestii 
primite 

Număr de 
propuneri 

primite/validate

 
 
 
1 

Propunere legislativă privind sprijinirea 
construirii de locuinţe pentru tineri 

Pl-x 319 
05.09.2016 

1 0 

 
 
2 

Propunere legislativă privind modificarea art. 
174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale 

Pl-x 347 
20.09.2016 

2 2 

 
3 

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii 
nr.48/2002 

Pl-x 366 
26.09.2016 

1 1 

4 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 

Pl-x 475 
24.10.2016 

1 1 

5 Propunere legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale a 
României 

Pl-x 494 
31.10.2016 

2 2 

TOTAL 7 6 
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VII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  
în a doua sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 

 

În sesiunea parlamentară ordinară septembrie  - decembrie 2016, la Camera Deputaţilor au 

funcţionat 21 comisii permanente, 6 comisii permanente comune cu Senatul şi 3 comisii 

speciale comune cu Senatul.  

În a doua sesiune parlamentară a anului 2016, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

şi comisiile comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 709 şedinţe, iar 

activitatea lor s-a concretizat în 239 rapoarte şi 487 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 

parlamentare, au fost depuse 1246 amendamente, din care 1140 admise şi 106 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 

comisiile sesizate în fond, în a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2016. 

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară septembrie - 

decembrie 2016. 

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. 

Au fost analizate şi dezbătute rapoarte de activitate pentru anii 2011 - 2015 de la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi raportul de activitate pe anul 2015 al Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

Au avut loc audieri ale candidaţilor propuşi pentru poziţiile vacante de vicepreşedinte şi 

consilieri de concurenţă în cadrul Plenului Consiliului Concurenţei. 

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

2016, 1878 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.  
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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: 

Comisia pentru politică externă: 

Membrii Comisiei au avut întâlniri oficiale cu diplomaţia română, cu alţi oficiali străini, 

printre care: delegaţia Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului Republicii Populare 

Chineze, delegaţia Comisiei pentru afaceri europene din Adunarea Naţională a Franţei, delegaţia 

Grupului parlamentar de prietenie din Adunarea Populară Naţională Algeriană, ambasadori 

acreditaţi în România, reprezentanţi ai Uniunii Europene, diplomaţi din Egipt, Irak, Iordania şi 

Tunisia. 

Au fost efectuate vizite de lucru şi vizite oficiale la: Bratislava – Conferinţa 

interparlamentară privind politica externă şi de securitate comună, Kiev – Conferinţa anuală „Yalta 

European Strategy”, Washington – Conferinţa anuală a Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar 

Internaţional, Bruxelles – Reuniunea interparlamentară a Comisiei de Afaceri Externe a 

Parlamentului European. 

Comisia pentru regulament a elaborat studii documentare privind procedurile parlamentare 

din alte state europene şi, la solicitarea Biroului permanent, comisia a analizat şi a formulat un punct 

de vedere cu privire la interpretarea prevederilor art. 253 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond 35 acte normative europene şi sub 

aspectul respectării principiului subsidiarităţii pentru 9 propuneri legislative europene, a examinat şi 

adoptat 34 proiecte de opinie şi a efectuat analiza unor documente europene. 

Au avut loc întrevederi şi discuţii cu delegaţia Comisiei pentru afaceri europene din 

Adunarea Naţională a Franţei, cu reprezentanţi ai Uniunii Europene, cu delegaţia Comisiei pentru 

politică externă din Marea Adunare Naţională a Republicii Turcia, cu ambasadori acreditaţi la 

Bucureşti. 

Au fost efectuate vizite oficiale şi vizite de lucru la Bratislava (Slovacia), la Krinica-Zdroj 

(Polonia), la Bruxelles (Belgia). 
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ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total 

amendamente,   
din care 

Admise Respinse 

1 Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

1 1 0 

2 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  76 37 39 

3 
Comisia pentru industrii şi servicii  279 269 10 

4 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 123 123 0 

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

32 26 6 

6 Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  

49 49 0 

7 Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului  

94 93 1 

8 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 19 18 1 

9 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  54 49 5 

10 
Comisia pentru sănătate şi familie 75 75 0 
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11 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  

40 40 0 

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

39 34 5 

13 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  336 297 39 

14 Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

20 20 0 

15 
Comisia pt. tehnologia informaţiei 8 8 0 

16 
Comisia pt. control  SRI 1 1 0 

17 Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

1 1 0 

TOTAL: 1246 1140 106 
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Situaţia amendamentelor depuse la  comisiile permanente pentru 
proiectele de legi  şi propunerile legislative dezbătute în 

sesiunea septembrie - decembrie 2016

Drepturile omului, 
49

Administraţie, 94 Mediu, 19

Sănătate, 75

Învăţământ, 40

Transport, 123

Muncă, 54

Tehnologie, 8

Agricultură, 32

Juridică, 336

Buget, 76

Industrii, 279

Apărare, 20

Cultură, 39

 Economica, 1 SRI, 1
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ANEXA B 
 
 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 
 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
în a doua sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 
amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1 Grup parlamentar al PSD 150 108 42 

2 Grup parlamentar al  PNL 87 62 25 

3 Grup parlamentar  al UNPR 22 22 0 

4 Grup parlamentar  ALDE 22 22 0 

5 Grup parlamentar al UDMR 50 40 10 

6 Grup parlamentar al minorităţilor 
naţionale 

12 12 0 

7 COMISII PERMANENTE 898 869 29 

8  GUVERN 5 5 0 

TOTAL 1246 1140 106 
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 SITUAŢIA AMENDAMENTELOR 
depuse pentru proiectele de legi şi propunerile  legislative dezbătute în 

sesiunea  septembrie - decembrie 2016,  
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Comisii, 898

UDMR, 50

PNL, 87

UNPR, 22

PSD, 150

ALDE, 22

Minorităţi, 12

Guvern, 5
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ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere pe 
fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 36 20 12 25 5 4 

2 Comisia pt. buget 37 107 29 70 33 4 

3 Comisia pt. industrii 36 72 27 22 33 - 

4 Comisia pt. transporturi 34 50 17 3 6 1 

5 Comisia pt. agricultură 33 62 29 7 47 - 

6 Comisia pt. drepturile omului 33 6 3 52 193 - 

7 Comisia pt. admin. publică 33 92 39 21 12 - 

8 Comisia pt. mediu 34 47 20 8 6 - 

9 Comisia pt. muncă 35 110 25 29 85 - 

10 Comisia pt. sănătate 33 48 9 7 110 8 

11 Comisia pt. învăţământ 36 27 8 2 30 - 

12 Comisia pt. cultură 20 34 11 2 18 - 

13 Comisia juridică 31 283 123 173 74 - 

14 Comisia pt. apărare 30 18 10 9 14 2 

15 Comisia pt. politică externă 33 5 4 10 0 - 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 33 desfăşoară activităţi specifice 102 - 

17 Comisia pt. regulament 33 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 33 8 5 4 0 - 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 8 1 1 31 0 - 

20 
Comisia pt. comunităţile de români din 
afara graniţelor ţării 

33 0 0 6 18 - 

21 Comisia pt. afaceri europene 29 2 0 2 0 - 

22 Comisia pt. controlul SRI 33 0 0 0 40 - 

23 Comisia pt. control SIE 4 desfăşoară activităţi specifice 0 2 - 

24 
Comisia revoluţionarilor din Decembrie 
1989 

7 
desfăşoară activităţi specifice   

0 1050 209 

25 
Comisia comună privind statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

0 14 0 0 0 - 

26 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 2 0 0 4 0 - 

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

0 desfăşoară activităţi specifice 

TOTAL 709 641* 239* 487 1878 228 

                                                 
     *La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 
după numărul de RAPOARTE depuse  

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de AVIZE depuse  
în a doua sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
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VIII. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Blăjuţ Viorel-Ionel  Neafiliat demisie din: 28.11.2016 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
 

1. Horga Vasile  PNL devine secretar  din: 06.09.2016 

2. Niculae Aurel  PNL părăseşte comisia din: 20.09.2016 
 

 3. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
 

1. Rădulescu Cătălin-Marian PSD devine vicepreşedinte din: 20.09.2016 
 

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

 
1. Harbuz Liviu Neafiliat înlocuit din funcţia de 

vicepreşedinte din: 
 
06.09.2016 

2. Niculae Aurel  PNL devine membru din: 20.09.2016 

3. Stănescu Alexandru PSD devine vicepreşedinte din: 06.09.2016 
 

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

 
1. Roman Ioan Sorin PSD încetare mandat din: 28.11.2016 

 
6. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI  
 

1. Cătăniciu Steluţa-Gustica ALDE părăseşte comisia din: 18.10.2016 

2. Ciolacu Ion - Marcel PSD demisie din: 19.12.2016 

3. Dragnea Nicolae - Liviu PSD demisie din: 19.12.2016 

4. Drăguşanu Vasile-Cătălin  PNL devine membru din: 25.10.2016 

5. Stan Ioan PSD devine membru din: 18.10.2016 
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7. COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Peia Ninel PSD părăseşte comisia din: 
înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din: 

 
20.09.2016 
20.09.2016 

 
8. COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

 
1. Băişanu Ştefan-Alexandru ALDE înlocuit din funcţia de 

vicepreşedinte din: 
 
06.09.2016 

2. Cherecheş Florica PNL devine secretar  din: 06.09.2016 

3. Turcan Raluca PNL înlocuită din funcţia de 
secretar din: 

 
06.09.2016 

   devine vicepreşedinte din: 06.09.2016 
 

9. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

1. Cătăniciu Steluţa-Gustica ALDE devine membru din: 18.10.2016 

2. Drăguşanu Vasile-Cătălin PNL părăseşte comisia din: 25.10.2016 

3. Mihăilescu Ion-Bogdan PSD demisie din: 11.11.2016 

4. Peia Ninel PSD devine membru din: 20.09.2016 

   devine secretar  din: 03.10.2016 

5. Roman Victor PSD încetare mandat din: 11.10.2016 

6. Stragea Sorin Constantin PSD înlocuit din funcţia de 
secretar din: 

 
03.10.2016 

 
10. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 
 

1. Mircovici Niculae Min. Naţ. decedat în: 26.09.2016 

2. Moldovan Ioan ALDE încetare mandat din: 11.10.2016 

3. Stroe Ionuţ-Marian PNL devine membru din: 20.09.2016 
 
11. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

 
1. Enea Constantin-Cosmin PSD încetare mandat din: 05.12.2016 

2. Pârgaru Ion PSD devine secretar  din: 06.09.2016 

3. Roman Petre PNL devine membru din: 04.10.2016 

4. Stroe Ionuţ-Marian PNL părăseşte comisia din: 20.09.2016 
 

12. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR  
 

1. Ibram Iusein Min. Naţ. părăseşte comisia din: 18.10.2016 
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13. COMISIA PENTRU AFACERI  EUROPENE 

 
1. Rădulescu Cătălin-Marian PSD înlocuit din funcţia de 

vicepreşedinte din: 
 
20.09.2016 

 
 
 

I. MODIFICĂRI  ÎN  COMPONENŢA   COMISIILOR 
COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 
PARLAMENTARĂ SEPTEMBRIE  – DECEMBRIE  2016 

 
1. COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 
 

1. Mircovici Niculae Min. Naţ. decedat în: 26.09.2016 
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IX. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 31 de şedinţe. 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat pregătirea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care 
intră în competenţa sa. 

Decizii ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 7 Decizii ale Biroului permanent care privesc, printre altele, stabilirea 

atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune 
ordinară, aplicarea de sancţiuni disciplinare unor deputaţi, precum şi revocarea unor Decizii ale Biroului 
permanent privind aplicarea de sancţiuni disciplinare unor deputaţi. 
 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 31 de şedinţe. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit Regulamentului, Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare a discutat şi aprobat programul de lucru şi ordinea de zi a şedinţelor Camerei 
Deputaţilor. 

Totodată, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a stabilit modul de organizare a 
dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor prin alocarea pentru fiecare grup parlamentar, în funcţie de 
ponderea sa în numărul total al deputaţilor, a timpului afectat pentru luările de cuvânt în şedinţa plenară a 
Camerei Deputaţilor, precum şi timpul maxim afectat dezbaterilor în plen. 

 
III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 2 şedinţe comune cu Biroul 

permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost 
discutate, printre altele: 

 convocarea unei şedinţe comune a celor două Camere ale Parlamentului cu prezenţa 
domnului prim-ministru Dacian Cioloş; 

 scrisoarea Biroului Electoral Central prin care transmite situaţia centralizată privind 
numărul de candidaturi definitive, precum şi numărul listelor complete de candidaţi 
depuse de partidele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; 

 Informare din partea secretariatului tehnic al Congresului românilor de pretutindeni, 
referitoare la organizarea primului congres în perioada 24-25 iunie 2016; 

 validarea Consiliului Românilor de Pretutindeni şi a hotărârilor acestuia, adoptate în 
cadrul primului Congres al românilor de pretutindeni. 

 
IV. În această sesiune ordinară a fost depusă o moţiune simplă: 

Vot deschis 
Nr. 
crt. 

TITLUL  

MOŢIUNII SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii 
Pentru Contra Abţineri Soluţia 

1. 
Şi minciuna poate să 

ucidă 
80 deputaţi 18.10.2016 155 - - 

ADOPTATĂ

18.10.2016 



 59 
 
 

 
 
 

X. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în a doua sesiune ordinară a anului 2016  
(septembrie – decembrie) 

 
 

                                                                                                                                                  
A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 27.12. 2016  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 24 194 173 

2. PNL 48 217 193 

3. UNPR 11 37 37 

4. ALDE 5 36 30 

5. UDMR 11 43 39 

6. Minorităţi Naţionale 3 17 17 

7. Deputaţi neafiliaţi 11 33 29 

 TOTAL GENERAL 113 577   518 

 
 
 

 
B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 27.12. 2016 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 16 78 76 

2. PNL 20 54 53 

3. UNPR 7 26 24 

4. ALDE 5 8 7 

5. UDMR 1 1 1 

6. Minorităţi Naţionale 2 2 2 

7. Deputaţi  neafiliaţi 5 8 8 

  TOTAL GENERAL 56 177 171 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 
 la data de 27.12. 2016 

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. Declaraţii 

politice 

1. PSD 19 8 49 

2. PNL 18 8 58 

3. UNPR 6 8 13 

4. ALDE 2 8 9 

5. UDMR 2 8 3 

6. Minorităţi Naţionale 1 8 1 

7. Deputaţi neafiliaţi 3 8 9 

 TOTAL GENERAL 51 8 142 
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XII XI.. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2016  

(septembrie – decembrie) 
 

 
 
 

 
I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

septembrie 8 8 
octombrie 9 9 
noiembrie 3 3 

Sesiunea septembrie – 
decembrie 

decembrie 1 1 
Total: 21 21 

 
 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

septembrie 1 1 
octombrie 0 0 
noiembrie 0 0 

Sesiunea septembrie - 
decembrie 

decembrie 0 0 
Total: 1 1 
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XII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2016* 

 (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

 
XIII. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 
 în perioada iunie 1990 –  decembrie 2016* 

(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              1179

 
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 
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
302 222 384 187 358 250 

 
* Datele existente la 26 decembrie 2016 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie 2016 

 
 
 

925

542

1207

1179233

1627
2690

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012

Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - decembrie 2016
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XIV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE  
în al doilea semestru din anul 2016 

 

Camera Deputaţilor, în concordanţă cu prevederile Constituţiei României1, ale Legii 
nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale 
Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat2 a examinat proiectele de acte legislative şi fără 
caracter legislativ inclusiv verificarea respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii pentru 
propunerile legislative ale UE care pot face obiectul acestui control. 

 
I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 
Documente trimise spre  

examinare comisiilor permanente 
în perioada septembrie – 

decembrie 2016 

     Fond  Subsidiaritate 
 

 

          Documente finalizate 

 

 

               Fond Subsidiaritate 
 

            20 9 

  

Total      20  
 

        36* 9 

  

Total      36  
 

 

*Documentele finalizate cuprind şi cele trimise spre examinare în semestrul I. 
II. Numărul documentelor repartizate spre examinare la comisiile 
       permanente: 
 

- Comisia pentru afaceri europene – 20 documente;  
- Comisia pentru mediu și echilibru ecologic – 2 documente; 
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 5 documente;  
- Comisia pentru industrii şi servicii – 2 documente; 
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură – 1 document; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 8 documente; 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 3 documente; 

                                                 
1 Conform art. 111 şi 148 din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.767/31 octombrie 2003.   
2 Conform art. 160 – 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.326/13 mai 2015.  
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- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 2 documente; 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 9 documente; 
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 1 document; 
- Comisia pentru drepturile omului – 9 documente; 
- Comisia pentru tehnologia informaţiei – 2 documente; 
- Comisia pentru politică externă – 1 document. 

 
 

 
III. Hotărârile adoptate  şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
privind adoptarea unor opinii şi avize motivate ale Camerei Deputaţilor 

 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaţilor a adoptat în al doilea semestru al 
anului 2016 un număr de 18 hotărâri, dintre care 17 pentru adoptare de opinii şi 1 pentru adoptare aviz 
motivat, după cum urmează: 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Numărul 
hotărârii 

 
Denumirea documentului 

 

Monitorul 
Oficial al 
României 

   1 Hotărârea nr. 
80/27.09.2016 

 HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea 
încrederii prin garanții puternice – COM(2016) 117 

Nr. 771/ 
03.10.2016 

2 Hotărârea nr. 
75/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu și Comitetul Economic și Social European 
referitoare la un plan de acțiune privind TVA Către un 
spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei – 
COM(2016) 148 

Nr. 746/ 
26.09.2016 

3 Hotărârea nr. 
85/27.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicare Comună către Parlamentul European și 
Consiliu - Cadrul comun privind contracararea 
amenințărilor hibride Un răspuns al Uniunii Europene - 
JOIN(2016)18 

Nr. 771/ 
03.10.2016 

4 Hotărârea nr. 
72/20.09.2016 

 HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene 
Valorificarea deplină a pieței unice digitale – COM(2016) 
180 

Nr.746/ 
26.09.2016 
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5 Hotărârea nr. 
71/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Inițiativa europeană în domeniul 
cloud computingului - Dezvoltarea unei economii 
competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa – 
COM(2016) 178 

Nr.746/ 
26.09.2016 

6 Hotărârea nr. 
76/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Propunere de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea 
ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și 
sucursale, de informații privind impozitul pe profit – 
COM(2016) 198 

Nr.746/ 
26.09.2016 

7 Hotărârea nr. 
89/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European și Consiliu - Punerea în aplicare a 
Agendei europene privind securitatea pentru a combate 
terorismul și a deschide calea către o uniune a securității 
efectivă și autentică – COM(2016) 230 

Nr.790/ 
07.10.2016 

8 Hotărârea nr. 
82/27.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Vieți demne: de la dependența de 
ajutor la autonomie Strămutarea forțată și dezvoltarea – 
COM(2016) 234 

Nr.771/ 
03.10.2016 

9 Hotărârea nr. 
74/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - O abordare cuprinzătoare pentru 
stimularea comerțului electronic transfrontalier în 
beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene – 
COM(2016) 320 

Nr.746/ 
26.09.2016 

10 Hotărârea nr. 
73/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Platforme online și piața unică 
digitală Oportunități și provocări pentru Europa – 
COM(2016) 288 

Nr.746/ 
26.09.2016 

11 Hotărârea nr. 
78/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Realizarea 
Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de 
locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor – 
COM(2016) 361 

Nr.746/ 
26.09.2016 
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12 Hotărârea nr. 
79/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Europa 
investește din nou Bilanțul Planului de investiții pentru 
Europa și etapele următoare – COM(2016) 359 

Nr.746/ 
26.09.2016 

13 Hotărârea nr. 
109/ 

18.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu Și Banca Europeană de 
Investiții privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu 
țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația – 
COM(2016) 385 

Nr. 835/ 
21.10.2016 

14 Hotărârea nr. 
92/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - O nouă Agendă pentru competențe 
în Europa - Să lucrăm împreună pentru consolidarea 
capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a 
competitivității – COM(2016) 381 

Nr.790/ 
07.10.2016 

15 Hotărârea nr. 
100/ 

04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor sprijinirea prevenirii radicalizării 
care duce la extremism violent – COM(2016) 379 

Nr.794/ 
10.10.2016 

16 Hotărârea nr. 
77/20.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O 
agendă europeană pentru economia colaborativă – 
COM(2016) 356 

Nr.746/ 
26.09.2016 

17 Hotărârea nr. 

84/27.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de 
muncă înalt calificate - COM (2016) 378 

 

Nr. 771/ 

03.10.2016 

18 Hotărârea nr. 

83/27.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii 
Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
439/2010 - COM (2016) 271 

 

Nr. 771/ 

03.10.2016 
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19 Hotărârea nr. 

94/04.10.2016  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul 
dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe sau de către un apatrid (reformare) - COM (2016) 270 

 

Nr.790/ 
07.10.2016 

20 Hotărârea nr. 

81/27.09.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor 
la Propunerea de regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul 
dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe sau de către un apatrid (reformare) - COM(2016) 270 

 

Nr.771/ 
03.10.2016 

21 Hotărârea nr. 
90/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Consolidarea sistemului de 
reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector 
al securității cibernetice competitiv și inovator - 
COM(2016) 410 

 

Nr. 790/ 

07.10.2016 

22 Hotărârea nr. 

91/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la  
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a 
cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la 
măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre 
– 2016 - COM(2016) 424 

 

Nr.790/ 

07.10.2016 

23 Hotărârea nr.  

110/18.10.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către 
Consiliu și către Parlamentele Naționale privind 
propunerea de directivă de modificare a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor, în ceea ce privește principiul 
subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2 - COM 
(2016) 505 

Nr.835/ 

21.10.2016 
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24 Hotărârea nr. 

108/18.10.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziției Europei către 
o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
Comunicare de însoțire a măsurilor în temeiul Strategiei-
cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă 
privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-
2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima 
și energia pentru 2030 și comunicare privind o strategie 
europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute - COM 
(2016) 500 

Nr.835/ 

21.10.2016 

25 Hotărârea nr. 
107/18.10.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon - COM 
(2016) 501 

Nr.835/ 

21.10.2016 

26 Hotărârea nr. 

93/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicare Comună către Parlamentul European și 
Consiliu - Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE 
pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate - JOIN 
(2016) 31 

Nr.790/ 

07.10.2016 

27 Hotărârea nr. 
95/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind integrarea 
resortisanților din țările terțe - COM (2016) 377 

Nr.790/ 

07.10.2016 

28 Hotărârea nr. 
97/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de 
sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva 
evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale - COM 
(2016) 451 

Nr.794/ 

10.10.2016 

29 Hotărârea nr. 

96/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de 
modificare a Directivei 2009/101/CE (Text cu relevanță 
pentru SEE) - COM (2016) 450 

Nr.790/ 
07.10.2016 
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30 Hotărârea nr. 
98/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul 
autorităților fiscale la informații privind combaterea 
spălării banilor - COM (2016) 452 

Nr.794/ 

10.10.2016 

31  Hotărârea nr. 

99/04.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea 
solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) – 
COM(2016) 465, 

la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe 
sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie 
internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau 
persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la 
conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 
2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind 
statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe 
termen lung – COM(2016) 466,  

la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în 
materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare 
a Directivei 2013/32/UE – COM(2016) 467 şi  

la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii 
şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului – COM(2016) 
468 

Nr. 794/ 

10.10.2016 

32 Hotărârea nr. 

118/25.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European și Consiliu - Creșterea nivelului de 
securitate într-o lume a mobilității: îmbunătățirea 
schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului 
și consolidarea frontierelor externe - COM (2016) 602 

Nr. 867/ 

31.10.2016 

33 Hotărârea nr. 

116/25.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniunea 
piețelor de capital - Accelerarea reformelor - COM(2016) 
601 

Nr. 867/ 

31.10.2016 
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34 Hotărârea nr. 

117/25.10.2016 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 
și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții - Consolidarea investițiilor 
europene pentru locuri de muncă și creștere economică: 
către a doua etapă a Fondului european pentru investiții 
strategice și un nou plan european de investiții externe - 
COM(2016) 581 

Nr. 867/ 

31.10.2016 

 


