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LISTA PRIORITĂłILOR LEGISLATIVE ALE GUVERNULUI 

PENTRU PRIMA SESIUNE ORDINARĂ A ANULUI 2011 

 
 
I. Proiecte de legi aflate în procedură parlamentară: 

 
 

a)  La Senat 

 
1. Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MMP 

 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind 

auditul public intern 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deŃinut de România la 
Banca pentru ComerŃ şi Dezvoltare a Marii Negre 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MFP  

 
4. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

59/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 
75/2000 privind autorizarea experŃilor criminalişti care pot fi recomandaŃi de părŃi să 
participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind 
statutul personalului de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat tacit CD, urmează să fie 
înregistrat pentru dezbatere la Senat 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MJ 

 
6. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea Departamentului pentru 

Luptă Antifraudă  
- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 

           - iniŃiatori:      SGG, DLAF 
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7. Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziŃiile penale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MJ 

 
8. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MMP 

 
9. Proiect de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile şi a cofinanŃării publice naŃionale, pentru obiectivul “Cooperare 
teritorială europeană” 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MDRT 

 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului 

nr.129/2000 privind formarea profesională a adulŃilor 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MMFPS 

 
11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 

ucenicia la locul de muncă 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MMFPS 
 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
120/2010 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenŃă 

 - stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat la Senat pentru dezbatere 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MFP 

 
13. Proiect de Lege privind participarea forŃelor armate la operaŃii în afara teritoriului 

statului român - propunere legislativă – L 710/2010 
 - stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2011 
- iniŃiatori: MAN 
 

14. Proiect de Lege privind exercitarea unor activităŃi cu caracter ocazional 
desfăşurată de zilieri 

 - stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MMFPS 
 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 privind 
înfiinŃarea şi organizarea InspecŃiei Muncii 
 - stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
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- iniŃiatori: MMFPS 
 

16.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăŃii mintale şi 
a protecŃiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MS 
 

17. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sănătăŃii (tichetul de sănătate) 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MS 
 

18. Proiect de Lege privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Fondului de 
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative:  iunie 2011 
- iniŃiatori: MMFPS 
 

19. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaŃie pe teritoriul României a cetăŃenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi SpaŃiului Economic European 

  - stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat la Senat pentru dezbatere
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MAI 
 

20. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 - stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat la Senat pentru dezbatere 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 

 
 
 
b) La Camera DeputaŃilor 
 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

59/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal  
- stadiul procedurii legislative parlamentare:  adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MFP 

 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
- stadiul procedurii legislative parlamentare:  adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MFP 

 
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti 

la 12 august 2010,  la Acordul intre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel 
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privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiŃiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 
1998 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

4. Proiect de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MMP 

 
5. Proiect de Lege privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor silvice 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MMP 

 
6. Proiect de Lege pentru modificarea alin. 1 al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII 

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

- stadiul procedurii legislative parlamentare:  adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MTI 

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

creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC – Legea publică nr. 
480/1992, precum şi alte costuri externe aferente acestei cote părŃi 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, retrimis comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MECMA 
 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
OrganizaŃia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea 
României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru pentru 
ConstrucŃii Navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnat la Paris, 
la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MECMA 
 

9. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea 
AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MDRT 
 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
85/2010 pentru modificarea articolului 1 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 
nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul 
comerŃului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 26/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile 
de probaŃiune 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăŃile 
comerciale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
 

13. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de 
meteorologie 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MMP 
 

14. Proiect de Lege privind protecŃia mediului prin intermediul dreptului penal  
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2011 
- iniŃiatori: MMP, MJ 
 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniŃiilor 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MAI 
 

16. Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
 

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor NaŃionale 
nr.16/1996 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MAI 

 
18. Proiect de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de PoliŃie 

(Europol) 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MAI  
 

19. Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniŃiilor 
deŃinute de Ministerul Apărării NaŃionale şi de forŃele armate străine staŃionate pe 
teritoriul României – propunere legislativă – PLx nr. 768/2010 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
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- iniŃiatori: MAN 
 

20. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului NaŃional de Dezvoltare a Infrastructurii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MDRT 
 

21. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MDRT 

 
22. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului AdiŃional, semnat la Bucureşti, la 

27 septembrie 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Orientale a Uruguayului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiŃiilor 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat pentru dezbatere CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

23. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanŃare prin credite 
bancare cu garanŃie guvernamentală 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MDRT 

 
24. Proiect de Lege privind statutul minorităŃilor naŃionale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, retrimis comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: SGG, DRI 
 

25. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă nr.53/2008 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancŃionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanŃării 
actelor de terorism 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: SGG, ONPCSB, MJ, MAI 
 

26. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Franceze privind protecŃia reciprocă a informaŃiilor clasificate schimbate 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat pentru dezbatere CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: SGG, ORNISS 
   

27. 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: iunie 2011 
- iniŃiatori: MAI 
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28. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare:  adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

29. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
39/2010 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, retrimis comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

30. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr.88/2010 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală 

 - stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

31. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăŃii (malpraxis) 

- stadiul procedurii legislative parlamentare:  respins Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MS 

 
32. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului naŃional al 

perdelelor forestiere de protecŃie  
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MMP 

 
33. Proiect de Lege pentru abrogarea OrdonanŃei Guvernului  nr. 42/1995 privind 

producŃia de produse alimentare destinate comercializării 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, retrimis comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MADR 

 
34. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

17/2010 pentru completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăŃii şi justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente  

  - stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MADR 

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

nr.70/2010 privind  unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum  şi a unor instituŃii publice aflate în subordinea acestuia 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MADR 
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36. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
96/2010 pentru completarea art.8 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 

 - stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MAE 
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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. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor  
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 

- iniŃiatori: MJ   
 

2. Proiect de Lege privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în 
registrul comerŃului 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
                                                                                                                                                                                                                       

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MS, DSPCSP  
 

4. Proiect de Lege privind producerea, importul şi comercializarea suplimentelor  
alimentare 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MS, DSPCSP  
 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanŃarea rezidenŃiatului 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MS, DGRUC  

 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind 

asigurarea continuităŃii asistenŃei medicale primare prin centrele de permanenŃă 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 

- iniŃiatori: MS, DAM  
 

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2011 
- iniŃiatori: MS, DPM  
 

8. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România şi BIRD 
pentru finanŃarea celui de al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

9. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 
României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente 
acestora 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

10. Proiect de Lege pentru ratificarea contractului de finanŃare încheiat între România şi 
BEI în valoare de 35 mil. EUR şi subîmprumutarea acestuia către S.C. Termoelectrica S.A. 
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pentru proiectele de investiŃii de mediu „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, 
transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii” şi „InstalaŃie de desulfurare a gazelor de ardere” 
care vor fi realizate de Sucursala Electrocentrale Paroşeni 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

11. Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 

- iniŃiatori: MFP 
   

12. Proiect de Lege privind prevenirea şi tratamentul neregulilor apărute în utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale aferente acestora 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 
  - iniŃiatori: MFP, Autoritatea de Audit, SGG,  DLAF, ANRMAP 
 

13. Proiect de Lege privind proclamarea zilei de 21 Decembrie „Ziua memoriei 
victimelor comunismului în România” şi a zilei de 23 August „ Ziua comemorării victimelor 
fascismului şi comunismului” 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 
- iniŃiatori: SGG, IICCMER 

 
14. Proiect de Lege privind completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor 

şi operelor comemorative de război 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2011 

- iniŃiatori: SGG, IICCMER 
 

15. Proiect de Lege pentru transpunerea pachetului european de reforme din domeniul 
telecomunicaŃiilor 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2011 
- iniŃiatori: MCSI, ANCOM 
 

16. Proiect de Lege pentru modificarea 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: mai 2011 
- iniŃiatori: MJ 
 

17. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti 
şi a Legii notarilor publici şi a activităŃii notariale nr.36/1995 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
 

18. Proiect de Lege privind crearea unui mecanism naŃional independent pentru 
prevenirea torturii  

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MJ 
 

19. Proiect de Lege pentru modificarea Codului Muncii 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MMFPS 
 

20. Proiect de Lege Cadru privind dialogul social 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MMFPS 
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21. Proiect de Lege Cadru privind asistenŃa socială 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MMFPS 
 

22. Proiect de Lege privind măsuri de creştere a calităŃii arhitectural–ambientale a 
clădirilor 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MDRT 
 

23. Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MDRT 
24. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcŃii 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MDRT 
 

25. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MDRT 

 
26. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative (O.U.G. nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. 
nr.56/2007 privind încadrarea şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, O.U.G. nr. 
55/2007 privind înfiinŃarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea AutorităŃii 
pentru străini şi a Oficiului NaŃional pentru RefugiaŃi, precum şi modificarea şi completarea 
unor acte normative) 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MAI 

 
27. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MAI 
 

28. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind 
reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităŃile 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor în activităŃile de prevenire, cercetare şi combatere a 
infracŃiunilor, precum şi de menŃinere şi asigurare a ordinii publice 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MAI 

 
29. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaŃionale de persoane şi mărfuri, semnat 
la Bucureşti la 12 iulie 2010 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MTI 
 

30. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în 
transportul feroviar 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MTI 



 12 

 
31. Proiect de Lege privind corelarea facilităŃilor de călătorie cu noile categorii de trenuri 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MTI 
 

32. Proiect de Lege pentru aprobarea compensării datoriilor SC Şantierul Naval 
Mangalia S.A., operator economic din sectorul industriei de apărare, către Ministerul 
Apărării NaŃionale prin livrarea de piese de schimb şi echipamente 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MECMA 
 

33. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 
23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităŃii 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MECMA 
 

34. Proiect de Lege pentru reglementări privind protecŃia consumatorilor la încheierea, 
executarea şi revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinŃă pe o 
perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaŃii de cazare şi a contractelor pe termen 
lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanŃă precum şi la încheierea 
şi executarea contractelor de schimb 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MECMA 

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

Guvernului nr.206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de AVAS operatorilor 
economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare 
mondiale 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MECMA, AVAS 

 
36. Proiect de Lege privind simplificarea procedurilor de privatizare a pachetelor 

minoritare de acŃiuni deŃinute de stat la societăŃile comerciale, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 
societăŃilor comerciale 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MECMA, AVAS 
 

37. Proiect de Lege pentru aprobarea participării statului român la majorarea capitalului 
social al operatorilor economici cu aport în numerar, şi pentru tranzacŃionarea de către 
acesta a drepturilor de preferinŃă cuvenite 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MECMA 

 
38. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, 

organizarea şi funcŃionarea comitetului european de întreprindere 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MMFPS 
 

39. Proiect de lege privind pensiile ocupaŃionale 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MMFPS 
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40. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de plată a pensiilor 
private 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MMFPS 

 
41. Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MMFPS 
 

42. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MMFPS 

 
43. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul 

juridic al adopŃiei 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: SGG, ORA 
 

44. Proiect de Lege privind ratificarea ConvenŃiei europene revizuite în materia adopŃiei 
de copii 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: SGG, ORA 

 
45. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 

nr.13/2007 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: SGG, MECMA, ANRE 
 

46. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

                   - iniŃiatori: SGG, MECMA, ANRE 
 

47. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind protecŃia reciprocă a informaŃiilor clasificate 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: SGG, ORNISS 

 
48. Proiect de Lege privind statutul personalului de control 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: SGG, CCPM 

 
49. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 118/2007 privind organizarea şi 

funcŃionarea activităŃilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MS 
 

50. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanŃelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MS 
 

51. Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale - AgenŃia NaŃională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
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proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - 
AdministraŃia  NaŃionale ”Apele Române” 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MADR 

52. Proiect de Lege privind solicitarea, constituirea şi administarea garanŃiilor aferente 
măsurilor derulate de AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură în cadrul Politicii 
Agricole Comune şi de modificare, respectiv abrogare a unor acte normative        

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MADR, APIA 

 
53. Proiect de Lege privind gestionarea contribuŃiilor şi altor taxe colectate în cadrul 

aplicării Politicii Agricole Comune şi care fac parte din sistemul de finanŃare al fondurilor 
europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii ale ComunităŃilor 
Europene 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MADR, APIA 

 
54. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 236/2003 privind 

organizarea pieŃei tutunului brut în România şi a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun pentru aplicarea măsurilor de 
combatere a comerŃului ilicit cu tutun şi produse din tutun în conformitate cu protocolul 
interguvernamental asupra convenŃiei cadru 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MADR 

 
55. Proiect de Lege privind statutul rezerviştilor voluntari 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MAN, MAI, SRI, SIE, STS, SPP 
 

56. Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MMP 
 

57. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Ńările din Sud-Estul 
Europei pentru punerea în aplicare a ConvenŃiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontieră (semnat la Bucureşti, 2008) 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MMP 
 

58. Proiect de Lege privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MMP 
 

59. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut cu BIRD/Modernizarea 
sistemului de asistenŃă socială SIL 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

60. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 28/1999 
privind obligaŃia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
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61. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991 privind 
organizarea şi funcŃionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, precum şi a altor acte 
normative 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP, ANAF 
 

62. Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii contabilităŃii nr. 82/1991 
  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 

- iniŃiatori: MFP 
 

63. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Sarajevo, la 18 iunie 2010, 
privind amendamentele la Acordul dintre România şi Bosnia şi HerŃegovina privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiŃiilor  

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 

 
64. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 98/2006 

privind supravegherea suplimentară a instituŃiilor de credit, a societăŃilor de asigurare 
şi/sau de reasigurare, a societăŃilor de servicii de investiŃii financiare şi a societăŃilor de 
administrare a investiŃiilor dintr-un conglomerat financiar 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

65. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul 
fiscal-bugetar, care însoŃeşte Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2014 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

66. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 
65/1994 privind organizarea activităŃii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaŃi 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

67. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaŃiilor financiare anuale şi al situaŃiilor 
financiare anuale consolidate 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

68. Proiect de Lege 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 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MFP 
 

69. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 
14/2002 privind constituirea şi funcŃionarea parcurilor ştiinŃifice şi tehnologice  

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MECTS 
 

70. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de Stabilizare şi Asociere între 
ComunităŃile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte şi Republica Serbia, 
pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 29 aprilie 2008 

  - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2011 
- iniŃiatori: MAE 


