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LISTA PRIORITĂłILOR LEGISLATIVE ALE GUVERNULUI 

PENTRU CEA DE-A DOUA SESIUNE ORDINARĂ A ANULUI 2008 

 

 
I. Proiecte de legi aflate în procedură parlamentară: 

 
 

a)  La Senat 

 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 93/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MSP 
 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria ce reglementează activităŃile la trecerea frontierei feroviare, semnat la 
Ruse la 9 februarie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MT 

 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 72/2008 

privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de 
angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare 
pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investiŃiilor în 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, precum şi în activităŃi nonagricole 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MADR 
 

4. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 71/2008 
privind modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acŃiuni militare 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008 
- iniŃiatori: MAp. 
 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaŃional de mărfuri, semnat la 
Bucureşti la 22 noiembrie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008 
- iniŃiatori: MT 

 
6. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea statisticii oficiale în România 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008 
- iniŃiatori: SGG, INS 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.91/2008 
pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
8. Proiect de Lege privind aprobarea plăŃii cotizaŃiei anuale pentru anul 2009 ce 

decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind 
transportul internaŃional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la 
Baku la 8 septembrie 1998 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MT 
 

9. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 90/2008 
privind auditul statutar al situaŃiilor financiare anuale şi al situaŃiilor financiare anuale 
consolidate 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, CPM 

 
10. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                      

nr. 134/2006 privind înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale pentru Reglementare în ComunicaŃii şi 
Tehnologia InformaŃiei 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: reexaminare la solicitarea 
Preşedintelui României; adoptat CD, comisii Senat 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI 

 
11. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                      

nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaŃiilor 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI, ANRC 
 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile 
şi indicaŃiile geografice  

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL, OSIM 
 

13. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                      
nr. 86/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MMFES, ANPH 
 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MIRA 



27 august 2008 3 

 
b)  La Camera DeputaŃilor 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 16/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaŃia de stat pentru copii 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES 
 

2. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 14/2008 
pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor cu venituri reduse care utilizează gaze 
naturale pentru încălzirea locuinŃei 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, MEF 
 

3. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de 
locuit multietajate 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 
 

4. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 97/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaŃia de stat pentru copii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES 
 

5. Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaŃiei civile 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 
 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind 
exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MSP 
 

7. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 11/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004  privind asigurarea continuităŃii asistenŃei 
medicale primare prin centrele de permanenŃă 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MSP 
 

8. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 12/2008 privind 
organizarea şi finanŃarea rezidenŃiatului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: reexaminare la solicitarea 
Preşedintelui României; adoptat Senat, comisii CD 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MSP 
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9. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 17/2008 pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităŃile sanitare publice din 
sectorul sanitar 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MSP 
 

10. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 5/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MSP 
 

11. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 8/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituŃiile publice de apărare naŃională, ordine publică şi siguranŃă 
naŃională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste 
instituŃii, OrdonanŃei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
poliŃiştilor şi OrdonanŃei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul administraŃiei penitenciare 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008 
- iniŃiatori: MAp., MIRA, SRI, SPP, SIE, STS 

 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr.7/2008 pentru 

modificarea anexei la OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea 
personalului AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
13. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 57/2008 

pentru modificarea Legii locuinŃei nr.114/1996, şi modificarea şi completarea OrdonanŃei 
de urgenŃă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate 
foştilor proprietari 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
14. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul 

integrat al poluării cu nutrienŃă) între România şi Banca InternaŃională pentru 
ReconstrucŃie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenŃă financiară nerambursabilă 
acordată din Fondul Global de mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu 
nutrienŃă) între România şi Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare, 
semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: la PreşedinŃie pentru a fi supus spre 
ratificare Parlamentului; înregistrat la CD, în calitate de primă Cameră sesizată 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 
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15. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 7/2008 
pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea 
OrdonanŃei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MCC 
 

16. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de Stabilitate şi Asociere dintre 
ComunităŃile Europene şi Statele Membre, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de 
altă parte 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: la PreşedinŃie pentru a fi supus spre 
ratificare Parlamentului; înregistrat la CD, în calitate de primă Cameră sesizată 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MAE  
 

17. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu 
statele membre ale Uniunii Europene 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MJ 

 
18. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2008 pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăŃirea 
sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC 
 

19. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 4/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaŃiei pentru 
activitatea de liber–profesionist a artiştilor interpreŃi sau executanŃi din România 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC 
 

20. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul 
multilateral de bază privind transportul internaŃional pentru dezvoltarea Coridorului 
Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, 
care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: la PreşedinŃie pentru a fi supus spre 
ratificare Parlamentului; înregistrat la  CD, în calitate de primă Cameră sesizată 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
21. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                       

nr. 33/2007 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii 
gazelor nr. 351/2004  

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: CPM, MEF, ANRE 
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22. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                       
nr.106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
23. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                       

nr. 129/2007 pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului  nr.30/2006 privind 
funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, MECT, MMFES, MIRA 
 

24. Proiect de Lege privind reŃinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
servicii de comunicaŃii electronice destinate publicului sau de reŃele publice de comunicaŃii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI 
 

25. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului              
nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în 
banda de frecvenŃă 3600-3800 MHz 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI 
 

26. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                       
nr. 34/2008 privind organizarea şi funcŃionarea Sistemului naŃional unic pentru apeluri de 
urgenŃă 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI 
 

27. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind 
reutilizarea informaŃiilor din instituŃiile publice 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI 
 

28. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                  
nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaŃă a 
organismelor modificate genetic 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 

 
29. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                      

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 
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30. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                      

nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecŃia mediului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 
 

31. Proiect de Lege privind statutul minorităŃilor naŃionale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: SGG, DRI 
 

32. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor nr. 356/2001 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 
 

33. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                      
nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MIRA 
 
 

c) La Senat şi la Camera DeputaŃilor 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuŃie a bugetului de stat, 
a contului de execuŃie a bugetului Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate 
şi a contului general anual al datoriei publice pe anul 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuŃie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 şi a contului general anual de execuŃie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  
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II. Proiecte de legi care urmează să fie aprobate de Guvern şi transmise spre dezbatere 

Parlamentului: 

 
 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I – 
IV din învăŃământul de stat şi confesional 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MECT 

 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca 

InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 28 decembrie 
2007 (CESAR – proiect privind completarea sprijinului Uniunii Europene pentru 
restructurarea agriculturii) 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
3. Proiect de Lege privind eficienŃa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii 

finali a surselor regenerabile de energie 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Skopje, la 27 februarie 

2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Macedonean 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiŃiilor, semnat la Bucureşti, la 12 iunie  
2000 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
7. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 5 martie 

2008, între Guvernul României şi Guvernul Qatarului privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiŃiilor 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
8. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din 

creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii-Guvernului României în baza 
programului CCC-Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente 
acestei cote-părŃi. Pentru anul 2008. Valoarea = 400.000 USD 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF-DGPIC 
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9. Proiect de Lege privind unele măsuri de diminuare a arieratelor agenŃilor 
economici minieri prin stingerea obligaŃiilor financiare faŃă de bugete pentru capacităŃile 
miniere închise 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
10. Proiect de Lege privind înfiinŃarea AutorităŃii Miniere din România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

11. Proiect de Lege pentru modificarea  OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului             
nr.  214/2000 privind unele măsuri pentru execuŃia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 
din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, cu modificările şi completările ulterioare  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
12. Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de 

împrumut, a unor cantităŃi de combustibil pentru S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A., 
Regia Autonomă pentru ActivităŃi Nucleare – Sucursala ROMAG–Termo S.A., S.C. 
Complexul Energetic Turceni S.A., S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. şi pentru 
centralele termice aflate în administrarea consiliilor judeŃene şi locale 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
13. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru executarea lucrării de interes naŃional 

"LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în 
staŃia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaŃii şi teletransmisii pentru LEA 
400 kV Oradea-Bekescsaba" 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
14. Proiect de Lege pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL 

 
15. Proiect de Lege pentru completarea art. 2 şi 3 din OrdonanŃa Guvernului               

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 
aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi 
altor categorii de personal din sistemul justiŃiei, a OrdonanŃei Guvernului nr. 8/2007 
privind salarizarea  personalului auxiliar din cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităŃi din sistemul justiŃiei, a 
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008 
- iniŃiatori: MJ  
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17. Proiect de Lege pentru  modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea SocietăŃii NaŃionale a 
Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a  
OrdonanŃei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităŃilor de infrastructură 
feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranŃă, 
cu completările şi modificările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
18. Proiect de Lege privind adoptarea Deciziei Consiliului din 7 iunie 2007 privind 

sistemul de resurse proprii al ComunităŃilor Europene (2007/436/CE, Euratom) 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
19. Proiect de Lege privind reorganizarea Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF-DGRM 

 
20. Proiect de Lege privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii de 

Management pentru Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
21. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.181/2007 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale a Zonei Montane 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 

58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităŃii de turism în România, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL 

 
23. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 400/2005 pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinŃarea 
AdministraŃiei NaŃionale Apele Române 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
25. Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeŃe de teren din proprietatea 

publică a statului în administrarea MECT pentru Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MECT 
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26. Proiect de Lege privind pentru aderarea României la ConvenŃia privind înfiinŃarea 
Institutului Universitar European de la FlorenŃa, semnată în 1972, revizuită în anul 1992 şi 
intrată în vigoare în mai 2007 şi care înlocuieşte acordurile precedente 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2008  
- iniŃiatori: MECT 

 
27. Proiect de Lege privind instituirea regimului special de protejare a CetăŃilor Dacice 

din munŃii Orăştiei 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
28. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: CPM, ANAD 

 
29. Proiect de Lege privind instituŃiile financiare nebancare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
30.  Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului de reglementare a datoriei între 

Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator, la 4 iunie 2008 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
31. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
32. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
33. Proiect de Lege privind formarea profesională continuă 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES  

 
34. Proiect de Lege privind unele măsuri vizând facilitarea integrării copilului în cadrul 

familiei adoptatoare 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: SGG, Oficiul Român pentru AdopŃii, MMFES 

 
35. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Oficiului Român pentru AdopŃii 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: SGG, Oficiul Român pentru AdopŃii 

 
36. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naŃional mobil 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC 
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37. Proiect de Lege privind protejarea monumentelor istorice 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
38. Proiect de Lege privind managementul instituŃiilor publice de cultură 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC  

 
39. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului 

nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărŃii de identitate şi certificarea autenticităŃii 
vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
40. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenŃă 
socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe Ńară şi a corelării cu regulamentele 
comunitare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, MEF 

 
41. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului            

nr. 14/2003 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru 
Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, ANPH 

 
42. Proiect de Lege privind pensiile unor responsabili ai regimului comunist implicaŃi în 

acte de represiune pe motive politice 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: CPM, IICCR 

 
43. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi urmaşilor, persoanelor executate 

din dispoziŃii nelegale ale organelor de securitate 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: CPM, IICCR 

 
44. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,              

a profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi 
funcŃionarea Ordinului asistenŃilor medicali generalişti, asistenŃilor medicali şi moaşelor 
din România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MSP 

 
45. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului Maritim între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Turcia 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
46. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului                 

nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiŃiile de introducere pe piaŃă a acestora 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 
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47. Proiect de Lege privind aderarea României la ConvenŃia internaŃională privind 
răspunderea civilă pentru daunele produse prin poluare cu hidrocarburi din combustibilii 
navelor (BUNKERS 2001) 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
48. Proiect de Lege pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul 

vamal 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
49. Proiect de Lege privind Statutul comisarului din Garda Financiară 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
50. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea Gărzii Financiare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
51. Proiect de Lege privind Statutul funcŃionarului public din AgenŃia NaŃională de 

Administrare Fiscală 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
52. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
53. Proiect de Lege privind repartizarea profitului Companiei NaŃionale “Loteria 

Română” S.A. pe anul 2008 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
54. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2003 (Legea Minelor ) 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF-DGRM, ANRM 

 
55. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei Guvernului nr. 46/2007 privind 

modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuŃiei naŃionale în bugetul 
instituŃiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană” 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
56. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execuŃiei 

lucrărilor de construcŃii   
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
57. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 

performanŃa energetică a clădirilor 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 
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58. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 206/2005 privind implementarea unor 

sancŃiuni internaŃionale  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MAE, MJ, MEF, MIMMCTPL, MIRA, ANCEX, SRI, SIE, ONPCSB 

 
59. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea şi sistemului de cercetare-

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de 
ŞtiinŃe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
60. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Titlului XI „Renta viageră 

agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăŃii şi justiŃiei, 
precum şi unele măsuri adiacente 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
61. Proiect de Lege privind organizarea camerelor agricole 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
62. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Înaltul 

Comisariat al NaŃiunilor Unite pentru RefugiaŃi şi OrganizaŃia InternaŃională pentru 
MigraŃie, privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie 
urgentă de protecŃie internaŃională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti 
la 8 mai 2008 şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a 
acestuia 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MIRA 

 
63. Proiect de Lege cadru pentru produsele chimice 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD 

 
64. Proiect de Lege – Codul de procedură civilă 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MJ 

 
65. Proiect de Lege pentru aprobarea  Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltare Durabilă 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD  

 
66. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecŃia mediului, cu modificările şi completările ulterioare 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD  

 
 

67. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind registrul poluanŃilor emişi şi 
transferaŃi în mediu E-PRTR 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD, MAE 
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68. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de 
mediu la ConvenŃia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, 
adoptată la ESPOO la data de 25 februarie 1991 şi  ratificată prin Legea nr. 22/2001 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD  

 
69. Proiect de Lege privind reglementarea siguranŃei digurilor de apărare împotriva 

inundaŃiilor   
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD  

 
70. Proiect de Lege privind protecŃia şi conservarea resurselor naturale geologice   

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD 

 
71. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 

RezervaŃiei  Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMDD 

 
72. Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenŃa unităŃilor administrativ-

teritoriale 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MIRA 

 
73. Proiectul Legii Arhivelor 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MIRA 

 
74. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, ANPH 

 
75. Proiect de Lege privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor de 

educaŃie şi îngrijire a copiilor pe timpul zilei 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, ANPDC 

 
76. Proiect de Lege privind ratificarea ConvenŃiei pentru protecŃia copiilor împotriva 

exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, ANPDC 

 
77. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132/1999 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES 

 
78. Proiect de Lege privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Observatorului 

NaŃional al Ocupării şi Formării Profesionale 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES 
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79. Proiect de Lege privind statutul inspectorilor sociali 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES 

 
80. Proiect de Lege privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES  

 
81. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru 

aprobarea Programului naŃional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în CarpaŃi" 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL 

 
82. Proiect – Legea turismului  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL 

 
83. Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reŃelelor de comunicaŃii electronice 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI  

 
84. Proiect de Lege privind organizarea reŃelei naŃionale de trasee cicloturistice 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL 

 
85. Proiect de Lege privind procedura de autorizare a Furnizorilor de Servicii Publice 

de Autentificare Electronică 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI  

 
86. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 455/2001 privind Semnătura 

Electronică 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI  

 
87. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparentei in exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCTI  

 
88. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.  311/2003 a muzeelor 

şi colecŃiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MCC  

 
89. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei Guvernului nr. 64/1999 pentru 

aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 
InternaŃional Bucureşti-Otopeni, cu modificările şi completările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 
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90. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în 5 limbi al 
ConvenŃiei privind aviaŃia civilă internaŃională (Chicago, 1944), semnat la Montreal, la 29 
septembrie 1995, a Protocolului referitor la un amendament la  ConvenŃia privind aviaŃia 
civilă internaŃională, semnat la Montreal, la 29 septembrie 1995, a  Protocolului privind 
textul autentic în 6 limbi al ConvenŃiei privind aviaŃia civilă internaŃională (Chicago, 1944), 
semnat la Montreal, la 1 octombrie 1998, a Protocolului referitor la un amendament la 
ConvenŃia privind aviaŃia civilă internaŃională, semnat la Montreal, la 1 octombrie 1998 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
91. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor 

clasificate 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF, CPM, CNCAN 

 
92. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
93. Proiect de Lege pentru reglementarea unor prevederi privind acoperirea serviciului 

datoriei publice aferent unor împrumuturi  care intră sub incidenŃa prevederilor art. 14 al 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
94. Proiect de Lege pentru aprobarea unor documente convenite cu finanŃatori pentru 

amendarea  unor acorduri de împrumut,  precum şi  de modificare a  unor acte normative 
de aprobare/ratificare a  unor acorduri de împrumut care intră sub incidenŃa prevederilor 
art. 14 al OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
95. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea jocurilor de noroc 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
96. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului                   

nr. 146/2002 privind formarea  si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
97. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminŃelor de consum, regimul 
certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de Garantare pentru 
certificatele de depozit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 149/2003 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR  
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98. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăŃilor comerciale ce deŃin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaŃie agricolă şi înfiinŃarea AgenŃiei Domeniilor Statului, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR  

 
99. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar                    

nr. 18/1991,  cu modificările şi completările ulterioare 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR  

100. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, 
cu modificările şi completările 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR  

 
101. Proiect privind Legea locuinŃei 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL  

 
102. Proiect de Lege privind închirierea locuinŃelor şi a reglementării raporturilor 

dintre locatori şi locatari 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
103. Proiect de Lege privind statutul coproprietăŃii asupra imobilelor cu destinaŃia 

de locuinŃe, a organizării şi funcŃionării asociaŃiilor de proprietari 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
104. Proiect de Lege referitoare la realizarea de locuinŃe prin parteneriat public-

privat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
105. Proiectul Legii subvenŃionării locuinŃelor 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
106. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 

 
107. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MDLPL 
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108. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 
351/2004, cu modificările şi completările ulterioare  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: CPM, ANRE, MEF 

  
109. Proiectul Legii  de rectificare a bugetului de stat pe anul 2008 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
110. Proiectul Legii  de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2008 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF  

 
111. Proiect de Lege pentru  modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă 

a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităŃilor de evaluare a pagubelor produse 
vegetaŃiei forestiere din păduri şi din afara acestora 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
112. Proiect de Lege privind statutul personalului silvic 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR  

 
113. Proiect de Lege – Codul penal 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MJ  

 
114. Proiect de Lege – Codul de procedură penală 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MJ  

 
115. Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MJ  

 
116. Proiect de Lege privind înfiinŃarea AutorităŃii de ProbaŃiune din România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MJ  

 
117. Proiect de Lege privind asistentul maternal 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, ANPDC 

 
118. Proiect de Lege privind drepturile acordate copiilor şi tinerilor care 

beneficiază de servicii de prevenire a separării copilului de părinŃii săi sau de servicii 
pentru realizarea protecŃiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinŃii 
săi 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008 
- iniŃiatori: MMFES, ANPDC  
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119. Proiect de Lege privind materiale forestiere de reproducere 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
120. Proiect de Lege privind contravenŃiile silvice 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
121. Proiect de Lege privind perdelele forestiere de protecŃie şi cordoanele 

forestiere 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MADR 

 
122. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 13/2007 a 

energiei electrice 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
123. Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie de 

reŃele de transport energie şi gaze naturale 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2008  
- iniŃiatori: MEF 


