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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

S I N T E Z A

1.Proiecte de lege şi propuneri legislative 
înregistrate la Senat  

din care:

a) iniţiate de Guvern 

- proiecte de lege 

- Ordonanţe 

- Ordonanţe de urgenţă 

b) propuneri legislative 

- iniţiate de senatori 
- iniţiate de deputaţi 

- propuneri legislative comune 

2.Proiecte de lege şi propuneri legislative 
adoptate de Senat (*) 

din care:

- proiecte de lege iniţiate de Guvern

- ordonanţe de urgenţă

334

86

39

0

47

247

32
83

145

30

74

132

a) pe tipuri:

- propuneri legislative 41

- ordonanţe emise în baza legilor de abilitare 0

februarie - iunie 2017

activităţii legislative desfăşurate în sesiunea*

c) iniţiate de cetăţeni 1
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3. Legi promulgate 150

- promulgate 

- aflate la promulgare 

70

29

- în mediere 0

- trimise Camerei Deputaţilor pentru dezbatere 42

- în reexaminare 1

b) pe stadii:

*Informatii la data 04.07.2017
Biroul baze de date economice și legislative

(*) cu şedinţă comună
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0 50 100 150 200

adoptate
pe agenda de lucru a co

misiipe agenda de lucru a plenu

Propuneri legislative 49 178 12

Proiecte de lege 20 16 2

Ordonante 27 13 1

adoptate
pe agenda de 

lucru a 
comisiilor

pe agenda de 
lucru a plenului

Stadiul iniţiativelor legislative înregistrate la Senat  în 
actuala sesiune*

*Informaţii la data de 04.07.2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere - în 
sesiunea februarie - iunie 2017- SINTEZA -

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 6

- proiecte de lege primite la Senat pentru dezbatere 
ca primă Cameră sesizată

61

- proiecte de lege şi propuneri legislative primite 
la Senat în calitate de Cameră decizională

50

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

217

TOTAL iniţiative legislative înregistrate la Senat 334
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere

în sesiunea februarie - iunie 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 6

Proiect de lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie al bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 
2010

E139/08.07.2011
 L616/2011

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

- prioritate 
legislativă

1

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor

L31/28.02.2017 
L31/2017

-lege organicăA devenit Legea nr. 
30/27.03.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 324/27.03.2017 
publicatã în M.O. 
212/28.03.2017

2

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (08.03.2017)

Propunere legislativă privind 
completarea articolului 9 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, cu modificările ulterioare

bpi152/02.05.201
7 L98/2017

anuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare (s-a depus 
sesizare de 
neconstitutionalitate)

3

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (11.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.41 şi art.45 din 
Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor

bpi107/2017/30.0
3.2017 
L114/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente

4

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor

/03.05.2017 
L115/2017 -lege organicăcu raport finalizat

5
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă Lege pentru 
abrogarea articolelor 49 şi 50 din 
Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi pentru 
abrogarea Legii nr.357/2015 pentru 
completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor

BPI189/30.05.20
17 b216/2017

6

- proiecte de lege primite la Senat pentru dezbatere 
ca primă Cameră sesizată

61

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere

E92/30.06.2015 
L405/2015

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

7

adoptat de Senat 
(20.10.2015)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.10.2016)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.79/2016 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

E163/22.11.2016
 L630/2016

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

8

adoptat de Senat 
(16.01.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.11/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Agentului 
Guvernamental pentru Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene, precum 
şi pentru Curtea de Justiţie a 
Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb

E12/30.01.2017 
L22/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

adoptat de Senat 
(27.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.05.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2017 pentru abrogarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal şi a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală

E20/05.02.2017 
L24/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
9/24.02.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 259/24.02.2017 
publicatã în M.O. 
144/24.02.2017

10

adoptat de Senat 
(14.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.02.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.15/2017 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2015 privind unele măsuri 
pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de 
apărare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

E21/10.02.2017 
L25/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
95/05.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 448/05.05.2017 
publicatã în M.O. 

adoptat de Senat 
(06.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2017 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care 
se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură

E22/24.02.2017 
L26/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
97/05.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 450/05.05.2017 
publicatã în M.O. 
334/08.05.2017

12

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.17/2017 privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului

E23/27.02.2017 
L27/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

13

adoptat de Senat 
(14.03.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.18/2017 privind asistenţa 
medicală comunitară

E25/01.03.2017 
L32/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

14

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
participării României ca membru 
asociat la Proiectul BEPS-Erodarea 
bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor-iniţiat de Organizaţia 
pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică-OCDE, 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

E26/06.03.2017 
L33/2017

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
124/30.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 507/30.05.2017 
publicatã în M.O. 
415/06.06.2017

- prioritate 
legislativă

15

adoptat de Senat 
(03.04.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.05.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbției fondurilor 
externe nerambursabile

E27/06.03.2017 
L34/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

16

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2017 pentru completarea 
articolului 44 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.105/2001 
privind frontiera de stat a României, 
precum și pentru modificarea și 
completarea articolului 26 din Legea 
vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006

E28/10.03.2017 
L35/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăurmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(03.04.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.21/2017 pentru completarea art.2 
alin.(1) din Legea nr.121/2011 
privind participarea forțelor armate 
la misiuni și operații în afara 
teritoriului statului român

E29/17.03.2017 
L49/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
103/16.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 471/15.05.2017 
publicatã în M.O. 
367/17.05.2017

18

adoptat de Senat 
(27.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.04.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.43/2013 privind 
unele măsuri pentru dezvoltarea şi 
susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor, pentru completarea 
art.51 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, precum şi pentru 
reglementarea statutului dobânzilor 
încasate de gestionari din plasarea 
în depozite bancare sau titluri de 
stat a sumelor rămase la dispoziţia 
acestora după închiderea schemelor 
de garantare finanţate din 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013, respectiv 
Programul Operaţional pentru 
Pescuit 2007-2013 şi încheierea 
Convenţiilor cu Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale

E30/23.03.2017 
L54/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

19

adoptat de Senat 
(18.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.23/2017 pentru modificarea Legii 
dialogului social nr.62/2011 şi a 
art.11 alin.(2) lit c) din Legea 
nr.248/2013 privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Economic și 
Social

E31/29.03.2017 
L58/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

20

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2017 privind modificarea și 
completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie și 
pentru modificarea unor acte 
normative

E32/31.03.2017 
L59/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

21

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2017 pentru modificarea 
conţinutului anexei la Ordonanța 
Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute ca 
urmare a dereglementării prețurilor 
din sectorul gazelor naturale

E33/31.03.2017 
L60/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

22

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

Proiect de lege pentru modificarea 
Legii nr.279/2005 privind ucenicia la 
locul de muncă şi a Legii 
nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenții de 
învățământ superior

E37/04.04.2017 
L62/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

23

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.26/2017 pentru modificarea art.3 
alin.(2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

E34/03.04.2017 
L63/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

24

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2017 pentru adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare

E35/03.04.2017 
L64/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

25

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2017 privind plata cotizațiilor 
restante ale României pentru 
participarea la lucrările unor 
comitete din cadrul Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică și pentru completarea 
anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plății 
cotizațiilor la organizațiile 
internaționale interguvernamentale 
la care România este parte

E36/03.04.2017 
L65/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

26

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.29/2017 pentru modificarea art.1 
alin.(1) lit.g) din Ordonanţa 
Guvernului nr.64/2001 privind 
repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi 
societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome, şi 
pentru modificarea art.1 alin.(2) şi 
(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice

E38/05.04.2017 
L66/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

27

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.06.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.30/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.8 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

E39/13.04.2017 
L75/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
151/27.06.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 574/27.06.2017 
publicatã în M.O. 
501/30.06.2017

28

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.05.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2017 privind stabilirea unor 
măsuri necesare organizării de către 
Parlamentul României a celei de-a 
63-a Sesiuni anuale a Adunării 
Parlamentare a NATO la București, 
în perioada 6-9 octombrie 2017

E41/21.04.2017 
L82/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
148/27.06.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 571/27.06.2017 

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.05.2017)

Proiect de lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.235/2010 
pentru acordarea burselor de merit 
olimpic internaţional elevilor premiaţi 
la olimpiadele şcolare internaţionale

E43/24.04.2017 
L84/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

30

adoptat de Senat 
(20.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind înfiinţarea 
Universităţii Adventus din Cernica

E44/2017/27.04.
2017 L85/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

31

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2017 pentru modificarea Legii 
nr.186/2016 privind unele măsuri în 
domeniul asigurării unor categorii de 
persoane în sistemul public de pensii

E42/24.04.2017 
L86/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

32

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

Proiect de lege privind 
comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi 
accesul la conturile de plăţi cu 
servicii de bază

E52/10.05.2017 
L116/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

33

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Proiect de lege privind auditul 
statutar al situaţiilor financiare 
anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate şi de modificare 
a unor acte normative

E47/10.05.2017 
L117/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

34

adoptat de Senat 
(29.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.06.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2017 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente 
Mecanismului financiar Spaţiul 
Economic European 2014-2021 şi 
Mecanismul financiar norvegian 
2014-2021

E48/09.05.2017 
L118/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

35

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2017 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a 
Legii nr.207/2016 privind 
reglementarea marketingului 
înlocuitorilor laptelui matern

E41/10.05.2017 
L119/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

36

adoptat de Senat 
(12.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecțiilor 
financiare aplicate pentru abaterile 
de la conformitatea cu legislația din 
domeniul achizițiilor publice pentru 
Programul operațional sectorial 
Mediu 2007-2013

E50/10.05.2017 
L120/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

37

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2017 privind dezlipirea unui 
imobil aflat în proprietatea publică a 
statului şi schimbarea titularilor 
dreptului de administrare asupra 
unor imobile-teren fără construcții 
aflate în proprietatea publică a 
statului

E53/19.05.2017 
L130/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

38

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Proiect de lege privind stabilirea 
cerințelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuși organici volatili 
(COV) rezultați din depozitarea 
benzinei și din distribuția acesteia 
de la terminale la stațiile de 
distribuție a benzinei precum și în 
timpul alimentării autovehiculelor la 
stațiile de benzină

E56/23.05.2017 
L134/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

- prioritate 
legislativă

39

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/2000 privind certificarea 
încadrării vehiculelor înmatriculate 
sau înregistrate în normele tehnice 
privind siguranţa circulaţiei rutiere, 
protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică

E58/30.05.2017 
L148/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

40
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe

E60/31.05.2017 
L149/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

41

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000

E57/29.05.2017 
L150/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

42

LEGEA preveniriiE63/07.06.2017 
L158/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

43

Proiect de lege privind abrogarea 
art.35 din Legea 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

E61/06.06.2017 
L159/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

44

Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.86/2016 privind 
instituirea centrelor comunitare 
românești în străinătate

E62/07.06.2017 
L160/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

45

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

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

E64/09.06.2017 
L161/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

46
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

E69/09.06.2017 
L162/2017

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

47

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

E66/07.06.2017 
L163/2017

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

48

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.41/2017 privind unele măsuri 
pentru asigurarea participării 
României la procesul de relocare a 
instituțiilor/agențiilor Uniunii 
Europene

E76/09.06.2017 
L164/2017

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

49

Proiect de lege privind stabilirea 
unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale 
şi registrele centrale de tranzacţii

E71/13.06.2017 
L174/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

50

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea 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

E78/13.06.2017 
L175/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

51

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.302/2004 
privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală

E79/13.06.2017 
L176/2017

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

52
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.40/2017 pentru modificarea art.4 
alin.(1) lit.c) și d) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții

E75/13.06.2017 
L177/2017

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

53

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.42/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

E77/13.06.2017 
L178/2017

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

54

Proiect de lege privind constituirea 
şi menţinerea unor rezerve minime 
de ţiţei şi/sau produse petroliere

E65/19.06.2017 
L179/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

55

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni

E72/19.06.2017 
L180/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

56

Proiect de lege pentru aprobarea 
Strategiei de dezvoltare teritorială a 
României

E73/19.06.2017 
L181/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

57

Proiect de lege pentru modificarea 
anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2012 privind instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor 
generate de nave şi a reziduurilor 
mărfii

E80/19.06.2017 
L182/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

58

Proiect de lege privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor

E74/21.06.2017 
L193/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

59
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2017 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
agențiilor pentru întreprinderi mici și 
mijlocii, atragere de investiții și 
promovare a exportului

E81/30.06.2017 
b323/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

60

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2017 pentru modificarea 
anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului 
de utilizare și a tarifului de trecere 
pe rețeaua de drumuri naționale din 
România

E82/30.06.2017 
b324/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

61

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.45/2017 pentru suspendarea 
Legii nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare

E83/30.06.2017 
b325/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

62

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanță

E84/30.06.2017 
b326/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

63

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2017 pentru prorogarea unui 
termen şi pentru modificarea art.13 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 
privind industria națională de 
apărare, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative

E85/30.06.2017 
b327/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

64

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.48/2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

E86/30.06.2017 
b328/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

65
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2017 privind unele măsuri în 
vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de 
transport de interes național, pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 
2014-2020, pentru completarea 
Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea și utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile și a 
cofinanțării publice naționale, pentru 
obiectivul „Cooperare Teritorială 
Europeană”, precum şi pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.17/2015 
privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare și modificarea și 
completarea unor acte normative

E87/30.06.2017 
b329/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

66

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

E89/30.06.2017 
b330/2017

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

67

- proiecte de lege şi propuneri legislative primite 
la Senat în calitate de Cameră decizională

50

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 
din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

E85/24.04.2008 
L550/2008

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

68

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.09.2008)

adoptat de Senat 
(30.03.2009)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru respingerea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.73/2010 
pentru modificarea Legii 
învăţământului nr.84/1995

plx588/2010/30.0
6.2010 
L508/2010

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

69

adoptat de Senat 
(17.09.2012)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)
adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.133 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx615/2015/18.1
1.2015 
L634/2015

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

70

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.11.2015)

adoptat de Senat 
(07.12.2015)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.4/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

plx66/2016/06.04
.2016 L207/2016

- procedură de urgenţă

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar)  
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui) 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

71

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.04.2016)

adoptat de Senat 
(09.05.2016)
adoptat de Senat 
(10.10.2016)

Propunere legislativă  de revizuire a 
Constituţiei României

/23.05.2016 
L569/2016

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

72

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.05.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.26 din Legea 
Nr.90/2001 din 26 martie 2001 
privind organizarea şi funcţionarea 
Guvernului României şi a 
ministerelor

/ b22/2017 - procedură de urgenţă

-lege organicăRetras de către iniţiator

73

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali

/ L28/2017

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

74

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.02.2017)

respins de Senat 
(15.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

plx365/2016/23.0
2.2017 L29/2017

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

75

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.02.2017)
respins de Senat 
(10.04.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Contractului-cadru de finanţare 
dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii (România UE co-
finanţare pentru mediu 2014-2020), 
semnat la Luxemburg, la 16 iunie 
2016

plx13/2017/28.02
.2017 L36/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
85/28.04.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 430/27.04.2017 
publicatã în M.O. 
361/16.05.2017

76

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române

/ b36/2017

-lege organică

77

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române

/ b36/2017

-lege organică

78

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Contractului-cadru de finanţare 
dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii (România UE co-
finanţare pentru creştere 2014-
2020), semnat la Bucureşti, la 15 
iulie 2016

plx14/2017/28.02
.2017 L37/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
84/28.04.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 429/27.04.2017 
publicatã în M.O. 
360/16.05.2017

79

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Protocolului semnat la Bucureşti, la 
4 iulie 2016, de modificare a 
Convenţiei între România şi 
Republica Uzbekistan pentru 
evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit şi pe 
capital, semnată la Bucureşti la 6 
iunie 1996

plx19/2017/28.02
.2017 L38/2017

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
98/09.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 451/08.05.2017 
publicatã în M.O. 
348/11.05.2017

80

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
adoptat de Senat 
(10.04.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între România şi 
Republica Populară Chineză pentru 
eliminarea dublei impuneri cu privire 
la impozitele pe venit şi prevenirea 
evaziunii fiscale şi a evitării plăţii 
impozitelor, semnat la Bucureşti, la 
4 iulie 2016

plx18/2017/28.02
.2017 L39/2017

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
99/09.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 452/08.05.2017 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2016)
adoptat de Senat 
(10.04.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de parteneriat şi 
cooperare consolidat dintre Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, 
pe de o parte, şi Republica 
Kazahstan, pe de altă parte, semnat 
la Astana la 21 decembrie 2015

plx17/2017/28.02
.2017 L40/2017

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
100/10.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 455/10.05.2017 
publicatã în M.O. 
464/21.06.2017

82

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
adoptat de Senat 
(10.04.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României 
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 
privind patrularea comună la 
frontiera de stat româno-ucraineană, 
semnat la 21 aprilie 2016 la 
Bucureşti

plx16/2017/28.02
.2017 L41/2017

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
71/14.04.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 396/14.04.2017 
publicatã în M.O. 
278/20.04.2017

83

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
adoptat de Senat 
(27.03.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
celui de-al treilea Protocol adiţional 
la Convenţia Europeană privind 
Extrădarea, deschis spre semnare 
la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, 
semnat de către România la Viena 
la 20 septembrie 2012

plx15/2017/28.02
.2017 L42/2017

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
101/10.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 456/10.05.2017 
publicatã în M.O. 
358/15.05.2017

84

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
adoptat de Senat 
(10.04.2017)

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

plx364/2016/28.0
2.2017 L43/2017

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

85

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării

plx320/2016/28.0
2.2017 L44/2017

-lege organicăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare (proiectul 
se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

- prioritate 
legislativă

86

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării

plx320/2016/28.0
2.2017 L44/2017

-lege organicăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare (proiectul 
se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

- prioritate 
legislativă

87

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
abrogarea Legii nr.48/2002

/ L45/2017

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

88

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.02.2017)
respins de Senat 
(14.03.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

plx2/2017/27.02.
2017 L46/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
129/31.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 523/31.05.2017 
publicatã în M.O. 
422/08.06.2017

89

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.02.2017)

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

plx11/2017/07.03
.2017 L47/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

90

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.03.2017)

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.3 alin.(1) din Legea 
nr.1/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Informaţii 
Externe

plx130/2017/07.0
3.2017 L48/2017

-lege organicăA devenit Legea nr. 
69/14.04.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 394/14.04.2017 
publicatã în M.O. 
273/19.04.2017

91

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.03.2017)
adoptat de Senat 
(27.03.2017)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2016 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
Generale de Protecţie Internă a 
Ministerului Afacerilor Interne

plx9/2017/14.03.
2017 L50/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

92

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.03.2017)

adoptat de Senat 
(15.05.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

/ b52/2017
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

93

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2016 pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

plx10/2017/23.03
.2017 L55/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

94

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.03.2017)

Proiect de lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut (Cel de-al 
doilea împrumut pentru politici de 
dezvoltare privind eficientizarea 
finanţelor publice şi creşterea 
economică) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat 
la Bucureşti, la 20 decembrie 2016

plx154/2017/23.0
3.2017 L56/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
102/16.05.2017 
promulgatã prin decret 

- prioritate 
legislativă

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.03.2017)

adoptat de Senat 
(18.04.2017)

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

plx20/2017/04.04
.2017 L67/2017

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

96

respins de Camera 
Deputatilor 
(04.04.2017)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, 
formării profesionale şi sănătăţii

plx12/2017/04.04
.2017 L68/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

97

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(04.04.2017)

adoptat de Senat 
(27.06.2017)

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

plx147/12.04.201
7 L76/2017

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

98

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.111 
din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

plx150/2017/12.0
4.2017 L77/2017

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

99

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)

Propunere legislativă referitoare la 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare 
precum şi a Legii nr.393 din 28 
septembrie 2004 privind Statutul 
aleşilor locali cu modificările şi 
completările ulterioare

plx108/2017/12.0
4.2017 L78/2017

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

100

respins de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)
respins de Senat 
(12.06.2017)

Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă

plx106/2017/12.0
4.2017 L79/2017

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

101

respins de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)

Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei 
civile

plx131/2017/24.0
4.2017 L87/2017

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

102

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.04.2017)

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

plx149/2017/03.0
5.2017 L99/2017

-lege organicăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

103

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.05.2017)

adoptat de Senat 
(27.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, 
a Legii nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Judiciare, Legea nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor şi a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.20 din 11 martie 2009 pentru 
modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor 
Interne şi pentru reorganizarea unor 
unităţi din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne

/ b108/2017
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

104

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale şi a Legii nr.393/2004 privind  
Statutul aleşilor locali

/ b135/2017
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

105

Proiect de lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut (Proiect de 
îmbunătăţire a serviciilor judiciare) 
între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 
17 februarie 2017 şi la 27 februarie 
2017

plx180/2017/23.0
5.2017 
L135/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

106

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2017)

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

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

plx161/2017/23.0
5.2017 
L136/2017

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

107

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi

plx155/2017/23.0
5.2017 
L137/2017

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

108

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind cooperarea şi 
activităţile Reprezentanţei Băncii 
Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare în România, semnat la 
Londra la 11 noiembrie 2016 şi 
respectiv la Bucureşti la 29 
noiembrie 2016

plx195/2017/30.0
5.2017 
L151/2017

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

109

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.05.2017)
adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind intensificarea 
cooperării în prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor grave, 
semnat la 5 octombrie 2015 la 
Washington D.C.

plx196/2017/30.0
5.2017 
L152/2017

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

110

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.05.2017)
adoptat de Senat 
(27.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei

/ L165/2017 - procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei

/ L165/2017 - procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.06.2017)

Propunere legislativă privind 
trecerea oraşului Căzăneşti la 
rangul de comună şi pentru 
abrogarea Legii nr.134/2004 privind 
declararea ca oraş a comunei 
Căzăneşti, judeţul Ialomiţa

plx168/2017/12.0
6.2017 
L183/2017

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

113

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi

plx184/2017/27.0
6.2017 
b311/2017

-lege organică

114

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
protocolului de Amendare, semnat 
la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a 
Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova 
privind cooperarea în domeniul 
militar, semnat la Chişinău la 20 
aprilie 2012

plx217/27.06.201
7 b312/2017

-lege ordinarănerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

115

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Macedonia 
privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti la 4 august 2016

plx224/2017/27.0
6.2017 
b313/2017

-lege ordinarănerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

116

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Federale 
Germania privind protecţia reciprocă 
a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti la 14 decembrie 2016

plx229/2017/27.0
6.2017 
b314/2017

-lege ordinarănerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

117

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

217

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele pentru consumatori

bpi51/17.02.2014
 L269/2014

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

118

adoptat de Senat 
(18.06.2014)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.10.2016)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici

/18.02.2015 
L197/2015

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui) 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

119

adoptat de Senat 
(29.06.2015)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2016)

adoptat de Senat 
(27.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2017)

Propunere legislativă privind 
procedura interpretării actelor 
normative

/30.06.2015 
L572/2015

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

120

respins de Senat 
(21.03.2016)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2016)

respins de Senat 
(08.05.2017)

Lege pentru completarea Legii 
nr.319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare

156/21.03.2016 
L331/2016

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

121

respins de Senat 
(17.10.2016)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.03.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea art.465 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal

/04.04.2016 
L353/2016

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

122

respins de Senat 
(13.09.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.04.2017)
adoptat de Senat 
(06.06.2017)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând 
domeniului public, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare

318/04.05.2016 
L487/2016

-lege organicăîn reexaminare 
(proiectul se aflã în 

respins de Senat 
(27.09.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2016)

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2017)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând 
domeniului public, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare

318/04.05.2016 
L487/2016

-lege organicăîn reexaminare 
(proiectul se aflã în 

respins de Senat 
(27.09.2016)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2016)

adoptat de Senat 
(15.05.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2017)

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea 
exercitării pe teritoriul României a 
drepturilor conferite în contextul 
liberei circulaţii a lucrătorilor în 
cadrul Uniunii Europene

/01.02.2017 
L30/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
106/18.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 484/17.05.2017 
publicatã în M.O. 
381/22.05.2017

125

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.04.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
*Republicată şi a Hotărârii de 
Guvern nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici

50/22.02.2017 
b43/2017 Retras de către iniţiator

126

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 şi pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare

/02.02.2017 
L53/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
133/31.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 527/31.05.2017 

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.05.2017)

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

/28.02.2017 
b55/2017

- procedură de urgenţă

Retras de către iniţiator

128

Propunere legislativă pentru 
aprobarea Programului carne de 
porc din fermele româneşti

/14.02.2017 
L57/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

129

adoptat de Senat 
(10.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
aprobarea Programului carne de 
porc din fermele româneşti

/14.02.2017 
L57/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

130

adoptat de Senat 
(10.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal şi a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

13/09.02.2017 
L61/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

131

respins de Senat 
(15.05.2017)

Propunere legislativă privind 
instituirea zilei de 10 octombrie - 
Ziua naţională a produselor 
agroalimentare româneşti

/02.02.2017 
L69/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

132

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.6 alin.(6) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, 
în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în 
România

/02.02.2017 
L70/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

133

respins de Senat 
(15.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

4/02.02.2017 
L71/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

134

respins de Senat 
(08.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(5) al art.65 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

10/02.02.2017 
L72/2017

-lege organicăA devenit Legea nr. 
144/26.06.2016 
promulgatã prin decret 
nr. 563/26.06.2017 
publicatã în M.O. 
491/28.06.2017

135

adoptat de Senat 
(02.05.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru completarea art. 8 din 
Legea nr. 291/2007 privind intrarea, 
staţionarea, desfăşurarea de 
operaţiuni sau tranzitul forţelor 
armate străine pe teritoriul României

/21.02.2017 
L73/2017

-lege organicăTrimis la promulgare

136

adoptat de Senat 
(02.05.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.05.2017)

Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal

66/01.03.2017 
L74/2017

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

137

respins de Senat 
(03.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
Procedură Penală

/08.02.2017 
L80/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

138

Propunere legislativă privind 
transpunerea Directivei (UE) 
2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 
2016 privind stabilirea normelor 
împotriva practicilor de evitare a 
obligaţiilor fiscale care au incidenţă 
directă asupra funcţionării pieţei 
interne, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene nr.L193/1, din 
data de 19 iulie 2016

/09.02.2017 
L81/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

139

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(3) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice

69/07.03.2017 
b83/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăRetras de către iniţiator

140

Propunere legislativă  pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură

/14.02.2017 
L83/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

141

respins de Senat 
(15.05.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii cadru nr.284/2010 
actualizată la 23 octombrie 2014

/21.02.2017 
L88/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

142

respins de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.190 şi 190 indice 1 
din legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii

47/21.02.2017 
L89/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

143

respins de Senat 
(29.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii apiculturii 
nr.383/2013

48/21.02.2017 
L90/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

144

adoptat de Senat 
(29.05.2017)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

/22.02.2017 
L91/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

145

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol

/22.02.2017 
L92/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăurmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor

51/22.02.2017 
L93/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

147

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(3) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice

52/22.02.2017 
L94/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

148

adoptat de Senat 
(06.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
*Republicată

/22.02.2017 
L95/2017

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

149

respins de Senat 
(29.05.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.6 din 
Legea nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului

/24.02.2017 
L96/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

150

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Lege privind transmiterea unor 
imobile aferente infrastructurii 
portuare din domeniul public al 
statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor aflate în 
concesiunea Companiei Naţionale 
"Administraţia Porturilor Dunării 
Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul 
public al Judeţului Tulcea

/28.02.2017 
L97/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

151

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă

/27.02.2017 
L100/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

152

Propunere legislativă privind 
protejarea suprafeţelor forestiere din 
România

62/28.02.2017 
L101/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

153

Propunere legislativă pentru 
abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici

/28.02.2017 
L102/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

154

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal

/28.02.2017 
L103/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

155
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă  privind 
măsurile alternative de executare a 
pedepselor privative de libertate

/28.02.2017 
L104/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

156

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.230 din 2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari

63/01.03.2017 
L105/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

157

respins de Senat 
(06.06.2017)

Propunere legislativă privind 
restituirea diferenţelor salariale 
personalului din sectorul bugetar, 
determinate de măsurile de reduceri 
salariale dispuse în temeiul art.1 din 
Legea nr.118/2010

64/01.03.2017 
L106/2017 -lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

158

Propunere legislativă privind 
modificarea art.25 alin (1) din Legea 
nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor

65/01.03.2017 
L107/2017

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

159

respins de Senat 
(20.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea alin.3, al 
art.169 indice 1 din Legea 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată in Monitorul Oficial 
nr.852, din 20 decembrie 2010

67/01.03.2017 
L108/2017

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

160

respins de Senat 
(20.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

68/01.03.2017 
L109/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

161

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.209 din 9 noiembrie 2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată

/01.03.2017 
L110/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

162

adoptat de Senat 
(06.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

LEGE CADRU privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

/24.04.2017 
L111/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
153/28.06.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 580/28.06.2017 
publicatã în M.O. 
492/28.06.2017

163

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general

/06.03.2017 
L121/2017

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

164

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000

/06.03.2017 
L122/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

165

Propunere legislativă privind unele 
măsuri de regim fiscal derogatoriu şi 
de regim juridic special

/06.03.2017 
L123/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

166

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Codului 
penal (inclusiv privind falsificarea şi 
contrafacerea)

/07.03.2017 
L124/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

167

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

74/07.03.2017 
L125/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

168
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie 
Odobeşti, judeţul Vrancea, în 
domeniul public al statului şi 
administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului, judeţul Ilfov

75/07.03.2017 
L126/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

169

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, pentru 
modificarea şi completarea art.587 
din Legea nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală, precum şi a 
Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal

/08.03.2017 
L127/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

170

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

/09.03.2017 
L128/2017 -lege organicăcu raport finalizat

171

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

/09.03.2017 
L129/2017

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

172

respins de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.72/2016 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor

/13.03.2017 
L131/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

173

respins de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă privind 
înfiinţarea Băncii de Resurse 
Genetice Vegetale "Mihai Cristea" 
Suceava, prin divizarea parţială a 
Laboratorului Central pentru 
Calitatea Seminţelor şi a Materialului 
Săditor

bpi89/2017/13.03
.2017 L132/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

174

respins de Senat 
(27.06.2017)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 Codul silvic, republicată, 
cu modificările ulterioare

/26.04.2017 
L133/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

175

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru

97/21.03.2017 
L138/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

176

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali

98/21.03.2017 
L139/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

177

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii

/21.03.2017 
L140/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

178

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996

91/21.03.2017 
L141/2017 -lege organicăcu raport finalizat

179

Propunere legislativă privind 
consacrarea zilei de 15 MARTIE ca 
sărbătoare a comunităţii maghiare 
din România

94/21.03.2017 
L142/2017 -lege ordinarăcu raport finalizat

180
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
Nr.192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale 
acestora

95/21.03.2017 
L143/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

181

adoptat de Senat 
(27.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă

96/21.03.2017 
L144/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

182

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.1 din 
Legea 15/09.01.2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate 
personală

/22.03.2017 
L145/2017 -lege ordinarăînscris pe ordinea de 

zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

183

Propunere legislativă privind 
conţinutul de Acizi graşi trans-
nesaturaţi (AGTN) în produsele 
alimentare destinate consumului 
uman

/23.03.2017 
L146/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

184

Propunere legislativă privind unele 
măsuri în domeniul protecţiei apelor

104/28.03.2017 
L147/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

185

Propunere legislativă pentru 
completarea art.67 din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic

102/28.03.2017 
L153/2017 -lege ordinarăcu raport finalizat

186
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
transmiterea unui bun imobil - teren 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al 
României" din municipiul Timişoara 
în domeniul privat al statului şi în 
proprietatea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al 
României" din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş

103/28.03.2017 
L154/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

187

Propunere legislativă privind 
trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" în 
domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene ale acestora

105/28.03.2017 
L155/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

188

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1991 a contabilităţii şi 
modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990 a societăţilor comerciale, 
modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei

106/28.03.2017 
L156/2017

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

189

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului (4) al 
articolului 66 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă

/29.03.2017 
L157/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

190

Propunere legislativă privind 
declararea Zilei de 26 Octombrie - 
Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată 
Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua 
Partizanilor Anticomunişti)

/25.04.2017 
b162/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

191
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991

146/25.04.2017 
b163/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

192

Propunere legislativă privind 
completarea art.281 alineatul 1 litera 
f din Legea nr.135 din 15 iulie 2010 
privind Codul de procedură penală

/26.04.2017 
b166/2017 -lege organicătrimis spre avizare

193

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(3) al art.28 din 
Legea nr.411/2004 privind fondurile 
de pensii administrate privat şi 
alin.(3) al art.90 din Legea 
nr.204/2006 privind pensiile 
facultative

115/04.04.2017 
L166/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

194

Propunere legislativă privind 
interzicerea temporară a exportului 
de lemne de foc

116/04.04.2017 
L167/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

195

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi

/03.05.2017 
b168/2017 Retras de către iniţiator

196

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.5 alin.(7) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

117/04.04.2017 
L168/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

197

Propunere legislativă privind 
completarea art.4 din Legea 
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

118/04.04.2017 
L169/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

198
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii societăţilor 31/1990

/03.05.2017 
b170/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

199

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal

/04.04.2017 
L170/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

200

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006, privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată

154/04.05.2017 
b171/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

201

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.32 şi art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale

/04.04.2017 
L171/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

202

Propunere legislativă pentru 
înfiinţarea Muzeului Naţional al 
Victimelor Comunismului

119/05.04.2017 
L172/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

203

Propunere legislativă privind 
declararea Zilei de 10 mai drept 
"Ziua independenţei naţionale"

/08.05.2017 
b173/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

204

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă Nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice

120/05.04.2017 
L173/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

205

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007, privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari

/09.05.2017 
b174/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

206
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal

/09.05.2017 
b176/2017 -lege organicătrimis spre avizare

207

Propunere legislativă pentru 
completarea art.131 din Legea 
nr.31/1990 privind societătile 
comerciale

155/10.05.2017 
b177/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

208

Propunere legislativă pentru 
completare art.87 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap

157/10.05.2017 
b178/2017 -lege organicătrimis spre avizare

209

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

165/10.05.2017 
b179/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

210

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a subproduselor de 
origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman

166/10.05.2017 
b180/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

211

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii

/10.05.2017 
b183/2017 -lege organicătrimis spre avizare

212

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului (1) al 
articolului 145 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii

/10.05.2017 
b184/2017 -lege organicătrimis spre avizare

213

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.350 din 21 iulie 
2006 Legea tinerilor

/11.04.2017 
L184/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

214
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea art.23 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

121/11.04.2017 
L185/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

215

Propunere legislativă privind 
modalitatea de gestionare a pungilor 
de plastic

122/11.04.2017 
L186/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

216

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României

/16.05.2017 
b187/2017 -lege organicătrimis spre avizare

217

Propunere legislativă pentru 
modificarea punctului 2 din Anexa 
nr.1 a Legii nr.250/2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative

123/11.04.2017 
L187/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

218

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.373 din 24 septembrie 2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului

/16.05.2017 
b188/2017 -lege organicăRetras de către iniţiator

219

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.7 alin.(10) din Legea 
nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile

124/11.04.2017 
L188/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

220
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din 
Legea nr.186/2016 privind unele 
măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul 
public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi 
Art.5, alin.(3) din ANEXA: 
CONTRACT DE ASIGURARE 
SOCIALĂ

/16.05.2017 
b189/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

221

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice

125/11.04.2017 
L189/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

222

Propunere legislativă privind 
funcţionarea Băncii de Dezvoltare a 
României - EximBank S.A

/17.05.2017 
b190/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

223

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice

133/11.04.2017 
L190/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

224

Propunere legislativă privind 
exonerarea personalului plătit din 
fonduri publice de la plata unor 
sume reprezentând venituri de 
natură salarială

/17.05.2017 
b191/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

225

Propunere legislativă privind 
modificarea art.9 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

/12.04.2017 
L191/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

226

Propunere legislativă pentru 
abrogarea art.165 alin.(2) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală

169/17.05.2017 
b192/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

227

Propunere legislativă privind 
combaterea exploatării ilicite a 
locurilor de parcare

134/12.04.2017 
L192/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

228
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

170/17.05.2017 
b193/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

229

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii fondului funciar 
nr.18 din 19 februarie 1991

171/17.05.2017 
b194/2017 -lege organicătrimis spre avizare

230

Propunere legislativă privind unele 
măsuri de cotizare retroactivă în 
sistemul public de pensii

135/19.04.2017 
L194/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

231

Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.134 din 2010 
privind Codul de procedura Civilă

172/17.05.2017 
b195/2017 -lege organicătrimis spre avizare

232

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

136/19.04.2017 
L195/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

233

Propunere legislativă privind câinii 
salvamontişti

173/17.05.2017 
b196/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

234

Propunere legislativă pentru 
reglementarea exploatării şi 
exportului masei lemnoase 
provenind din România

137/19.04.2017 
L196/2017 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

235

Propunere legislativă privind 
aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Iaşi - Târgu Mureş 
"AUTOSTRADA UNIRII"

182/17.05.2017 
b197/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

236

Propunere legislativă pentru 
completarea art.271 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

140/19.04.2017 
L197/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

237
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al art.32 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale

184/17.05.2017 
b198/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

238

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic

141/19.04.2017 
L198/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

239

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2002 privind 
reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor

186/17.05.2017 
b199/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

240

Propunere legislativă privind 
combaterea ambroziei

142/19.04.2017 
L199/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

241

Propunere legislativă privind 
trecerea suprafeţei de 180,44 ha 
fond forestier din proprietatea 
publică a statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în proprietatea 
publică a Municipiului Buzău

188/17.05.2017 
b200/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

242

Propunere legislativă privind unele 
măsuri de reorganizare şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al 
României, republicată

143/19.04.2017 
L200/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

243

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 8 din 
Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 
1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri

/18.05.2017 
b201/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

244
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului

/20.04.2017 
L201/2017

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

245

Propunere legislativă privind 
modificarea alineatului (4) a 
articolului 1 din  Ordonanţa de 
Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare

/21.04.2017 
L202/2017 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

246

Propunere legislativă pentru 
susţinerea reîntregirii familiei de 
români cu ocazia Centenarului Marii 
Uniri

190/24.05.2017 
b204/2017

- procedură de urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

247

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.17 din 7 martie 2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzarii-
cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului

197/24.05.2017 
b205/2017 -lege organicătrimis spre avizare

248

Propunere legislativă pentru 
completare art.62 şi modificarea 
art.110 din Legea nr.46/2008 privind 
Codul silvic

198/24.05.2017 
b206/2017 -lege organicătrimis spre avizare

249

Propunere legislativă pentru 
completarea art.6 din Legea 
nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional

/24.05.2017 
b207/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

250

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind drepturile de autor 
şi drepturile conexe dreptului de 
autor

/24.05.2017 
b208/2017 -lege ordinarătrimis spre avizare

251
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991

/29.05.2017 
b212/2017 trimis spre avizare

252

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.49/2011

/29.05.2017 
b214/2017 trimis spre avizare

253

Propunere legislativă pentru 
completarea anexei nr.2 şi 
modificarea anexei nr.3 la Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

/30.05.2017 
b215/2017 trimis spre avizare

254

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente

/30.05.2017 
b217/2017 trimis spre avizare

255

Propunere legislativă privind 
transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale 
de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în 
domeniul public al oraşului Teiuş şi 
în administrarea Consiliului Local al 
Oraşului Teiuş, judeţul Alba

/30.05.2017 
b218/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

256

Propunere legislativă privind 
acordarea unor facilităţi fiscale

/30.05.2017 
b219/2017 trimis spre avizare

257

Propunere legislativă privind 
înfiinţarea şi funcţionarea pe langă 
casele de copii şi centrele de 
plasament a unor Ateliere sau 
Centre de Ucenicie

/30.05.2017 
b220/2017 trimis spre avizare

258
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 
privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.423 
din 1 septembrie 2000, aprobată 
prin Legea nr.298/2002 şi pentru 
completarea Legii nr.71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.409 din 10 
iunie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare

/30.05.2017 
b221/2017 trimis spre avizare

259

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului (7) al 
articolului 15 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat

223/30.05.2017 
b223/2017 trimis spre avizare

260

Propunere legislativă pentru 
modificarea lit.b) a art.39 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul Penal

200/30.05.2017 
b224/2017 trimis spre avizare

261

Propunere legislativă pentru 
completarea art.30 din Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole 
nr.164/2015

20/30.05.2017 
b225/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

262

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal al 
României

204/30.05.2017 
b226/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

263
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali

205/30.05.2017 
b227/2017 trimis spre avizare

264

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 
privind executarea obligaţiilor de 
plată ale instituţiilor publice, stabilite 
prin titluri executorii

211/30.05.2017 
b228/2017 trimis spre avizare

265

Propunere legislativă pentru 
completarea art.704 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sănătăţii

212/30.05.2017 
b229/2017 trimis spre avizare

266

Propunere legislativă privind 
interzicerea exploatării masei 
lemnoase din parcurile naţionale

213/30.05.2017 
b230/2017 trimis spre avizare

267

Propunere legislativă privind 
asigurarea infrastructurii de 
alimentare pentru vehiculele electrice

214/30.05.2017 
b231/2017 trimis spre avizare

268

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată

215/30.05.2017 
b232/2017 trimis spre avizare

269

Propunere legislativă privind 
instituirea zilei de 15 mai - Ziua 
ardelenilor

216/30.05.2017 
b233/2017 trimis spre avizare

270

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea 
articolului 45 din Legea minelor 
nr.85/2003

218/30.05.2017 
b234/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

271
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.218 din 23 iulie 2015 privind 
protejarea şi sprijinirea persoanelor 
afectate de emisiile de substanţe 
nocive provenite din extracţiile de 
ţiţei din zona Suplacu de Barcău

220/30.05.2017 
b235/2017 trimis spre avizare

272

Propunere legislativă pentru 
înfiinţarea în cadrul Ministerului 
Transporturilor-Registrul Auto 
Român a Biroului unic de 
înmatriculare a autovehiculelor

/06.06.2017 
b239/2017 trimis spre avizare

273

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.6 din Legea 
nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului

/06.06.2017 
b240/2017 trimis spre avizare

274

Propunere legislativă pentru 
instituirea Zilei Minorităţilor 
Naţionale din România

/06.06.2017 
b241/2017 trimis spre avizare

275

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.66 alin.(4) din Legea 
nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

/06.06.2017 
b242/2017 trimis spre avizare

276
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă 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 
Municipiului Braşov, pentru 
realizarea obiectivului de investiţie 
“Construire Spital Clinic de Urgenţă” 
în Municipiul Braşov

/07.06.2017 
b245/2017 trimis spre avizare

277

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

232/07.06.2017 
b246/2017 trimis spre avizare

278

Propunere legislativă pentru 
completarea anexei nr.1 la Legea 
pomiculturii nr.348/2003

233/07.06.2017 
b247/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

279

Propunere legislativă privind 
transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului în 
domeniul privat al statului şi în 
proprietatea asociaţiilor angajaţilor 
din centrele de perfecţionare 
profesională agricolă

234/07.06.2017 
b248/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

280

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

235/07.06.2017 
b249/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

281

Propunere legislativă privind 
externarea din unitățile sanitare a 
persoanelor de religie mozaică 
decedate

/09.06.2017 
b252/2017 trimis spre avizare

282

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006

/13.06.2017 
b257/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

283
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

/13.06.2017 
b258/2017 trimis spre avizare

284

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.19/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Presă AGERPRES

/14.06.2017 
b263/2017 trimis spre avizare

285

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.9 din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică

238/14.06.2017 
b264/2017 trimis spre avizare

286

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor

239/14.06.2017 
b265/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

287

Propunere legislativă privind biletele 
de valoare care pot fi acordate 
angajaţilor

240/14.06.2017 
b266/2017 trimis spre avizare

288

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/2000 privind stabilirea unor 
măsuri de protecţie a monumentelor 
istorice care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial, aprobată prin 
Legea nr.564/2001

242/14.06.2017 
b267/2017 trimis spre avizare

289

Propunere legislativă privind 
anularea unor obligaţii fiscale

248/14.06.2017 
b268/2017 trimis spre avizare

290

Propunere legislativă de modificare 
a Legii nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
cu modificările şi completările 
ulterioare

249/14.06.2017 
b269/2017 trimis spre avizare

291
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
semnalizarea corespunzătoare a 
drumurilor publice la nivel cu cale 
ferată

236/14.06.2017 
b270/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

292

Propunere legislativă privind 
instituirea zilei de 30 mai - Ziua 
limbii şi teatrului idiş

/20.06.2017 
b276/2017 trimis spre avizare

293

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000

/20.06.2017 
b277/2017 trimis spre avizare

294

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general

/20.06.2017 
b278/2017 trimis spre avizare

295

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.84 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

/20.06.2017 
b279/2017 trimis spre avizare

296

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a guvernului nr.40/2013 pentru 
finanţarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Microbiologie şi Imunologie 
„Cantacuzino" în vederea realizării 
Planului naţional de intervenţie 
pentru prevenirea îmbolnăvirii în 
masă a populaţiei, generate de 
epidemii şi pandemii şi încredinţarea 
prestării unor servicii de interes 
economic general instituţiilor aflate 
în coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Sănătăţii

251/21.06.2017 
b280/2017 trimis spre avizare

297

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

252/21.06.2017 
b281/2017 trimis spre avizare

298
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.84 lit. c) din Legea 
nr.263 din 16 decembrie 2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice

253/21.06.2017 
b282/2017 trimis spre avizare

299

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

254/21.06.2017 
b283/2017 trimis spre avizare

300

Propunere legislativă privind 
completarea art.287 din Legea 
nr.286 din 17 iulie 2009 privind 
Codul penal

255/21.06.2017 
b284/2017 trimis spre avizare

301

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat

256/21.06.2017 
b285/2017 trimis spre avizare

302

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.874 alin.(1) din 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil

257/21.06.2017 
b286/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

303

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.4 alin.(2) lit. a) din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice

265/21.06.2017 
b287/2017 trimis spre avizare

304

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
articolului 100 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 
2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice

266/21.06.2017 
b288/2017 trimis spre avizare

305

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 102 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 
decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

267/21.06.2017 
b289/2017 trimis spre avizare

306
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea alin (5) 
al art 65 din Legea nr.263 din 2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice

268/21.06.2017 
b290/2017 trimis spre avizare

307

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.273 din 29 
iunie 2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare

/21.06.2017 
b291/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

308

Propunere legislativă privind 
trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

/21.06.2017 
b292/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

309

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură

/21.06.2017 
b294/2017 trimis spre avizare

310

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

/26.06.2017 
b295/2017

- procedură de urgenţă

trimis spre avizare

311

Propunere legislativă privind 
inseminarea artificială umană şi 
sporirea natalităţii

/27.06.2017 
b296/2017  ´nregistrat pt dezbatere

312

Propunere legislativă privind 
exploatarea si comercializarea 
masei lemnoase

/27.06.2017 
b297/2017  ´nregistrat pt dezbatere

313

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea legii 
227/2015 privind Codul Fiscal

/27.06.2017 
b298/2017  ´nregistrat pt dezbatere

314

Propunere legislativă privind 
marcarea calităţii produselor

/27.06.2017 
b299/2017  înregistrat pt dezbatere

315
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 
privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes 
naţional, republicată, cu completările 
şi modificările ulterioare şi a Legii 
nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare

/27.06.2017 
b300/2017

- procedură de urgenţă

 înregistrat pt dezbatere
316

Propunere legislativă pentru 
dezvoltarea antreprenoriatului 
validat de piaţă şi stimularea creării 
de noi locuri de muncă

/27.06.2017 
b301/2017  înregistrat pt dezbatere

317

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul 
abilitării Consiliilor Locale să poată 
hotărî scutirea sau reducerea 
impozitului/taxei pe clădiri pentru 
clădirile de tip sală polivalentă - sală 
de sport aflate în proprietatea 
unităţii administrativ-teritoriale

270/27.06.2017 
b302/2017  înregistrat pt dezbatere

318

Propunere legislativă pentru 
completarea art.7 şi modificarea 
art.460 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

279/27.06.2017 
b303/2017  înregistrat pt dezbatere

319

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.195 din 
12 decembrie 2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare

281/27.06.2017 
b304/2017

- procedură de urgenţă

  înregistrat pt dezbatere
320
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea Anexei nr.1 la Legea 
nr.250 din 17 decembrie 2016 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2016 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative

/28.06.2017 
b305/2017  înregistrat pt dezbatere

321

Propunere legislativă - LEGEA 
ACADEMIEI ROMÂNE

/28.06.2017 
b306/2017  înregistrat pt dezbatere

322

Propunere legislativă pentru 
modificarea unor acte normative

/29.06.2017 
b307/2017  înregistrat pt dezbatere

323

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.114 din 11 octombrie 1996 privind 
locuinţele, republicată

/29.06.2017 
b308/2017  înregistrat pt dezbatere

324

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal

/29.06.2017 
b309/2017  înregistrat pt dezbatere

325

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.252/2013 
privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de probaţiune

/29.06.2017 
b310/2017  înregistrat pt dezbatere

326

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.3 din Legea 
nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice

/29.06.2017 
b315/2017

- procedură de urgenţă

 înregistrat pt dezbatere
327
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei nr.27/1996 
privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării

/29.06.2017 
b316/2017

- procedură de urgenţă

 înregistrat pt dezbatere
328

Propunere legislativă pentru 
completarea art.111 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

/29.06.2017 
b317/2017

- procedură de urgenţă

 înregistrat pt dezbatere
329

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr. 53/2003 
privind Codul muncii*)

/29.06.2017 
b318/2017

- procedură de urgenţă

 înregistrat pt dezbatere
330

Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 49 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

/29.06.2017 
b319/2017  înregistrat pt dezbatere

331

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1997 privind operaţiunile de 
leasing şi societăţile de leasing 
precum si a Ordonanţei de Urgenţă 
nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului

/30.06.2017 
b320/2017  înregistrat pt dezbatere

332

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

/30.06.2017 
b321/2017  înregistrat pt dezbatere

333

Propunere legislativă pentru 
modificarea OUG nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru 
consumatori

/30.06.2017 
b322/2017  înregistrat pt dezbatere

334

Pagina 59 din 59Biroul baze de date economice și legislative

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  63/195



promulgate

trim
ise

 la
 Camerã pt. d

ezb
ate

afla
te la

 promulgare

alt s
tadiu

70

4

29

42

în actuala sesiune, dupã stadiul actual

*Informaţii la data de 04.07.2017

Proiecte de lege şi propuneri legislative adoptate de Senat 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
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PROIECTE DE LEGE SI PROPUNERI LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE SENAT (*)

- s i n t e z a -

în sesiunea februarie - iunie 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 30

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 74

b) ordonanţe de urgenţă 74

III. Propuneri legislative 41

T o t a l : 145

(*)cu sedinta comuna
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PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE SENAT

în sesiunea februarie - iunie 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 30

A devenit Legea nr. 
5/15.02.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
246/15.02.2017 publicatã în 
M.O. 126/16.02.2017

1 Proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați 
în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 - Strategia fiscal-bugetară pentru 
perioada 2017-2019

L12/2017

adoptat de Senat 
(01.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.02.2017)

A devenit Legea nr. 
6/16.02.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
248/16.02.2017 publicatã în 
M.O. 127/17.02.2017

2 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017

L10/2017

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (07.02.2017)

A devenit Legea nr. 
7/16.02.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
249/16.02.2017 publicatã în 
M.O. 128/17.02.2017

3 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

L11/2017

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (08.02.2017)

A devenit Legea nr. 
18/17.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
305/17.03.2017 publicatã în 
M.O. 198/21.03.2017

4 Proiect de lege pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de 
către România cu statele membre ale Uniunii Europene

L567/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.10.2016)

adoptat de Senat 
(27.02.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
33/27.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
327/27.03.2017 publicatã în 
M.O. 214/29.03.2017

5 Proiect de lege privind extinderea aplicării de către România a 
regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la 
privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea 
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru 
instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite

L651/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.11.2016)

adoptat de Senat 
(27.02.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare (s-
a depus sesizare de 
neconstitutionalitate)

6 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal

L15/2017

adoptat de Senat 
(13.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (09.05.2017)

A devenit Legea nr. 
46/03.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
348/03.04.2017 publicatã în 
M.O. 243/07.04.2017

7 Proiect de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare 
adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu 
nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

L648/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.11.2016)

adoptat de Senat 
(13.03.2017)

A devenit Legea nr. 
57/10.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
371/10.04.2017 publicatã în 
M.O. 276/20.04.2017

8 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la 
Paris, la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 
aprilie 2016

L649/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.11.2016)

adoptat de Senat 
(13.03.2017)

A devenit Legea nr. 
71/14.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
396/14.04.2017 publicatã în 
M.O. 278/20.04.2017

9 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera 
de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti

L41/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(27.03.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
84/28.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
429/27.04.2017 publicatã în 
M.O. 360/16.05.2017

10 Proiect de lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE co-finanţare 
pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2016

L37/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

A devenit Legea nr. 
85/28.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
430/27.04.2017 publicatã în 
M.O. 361/16.05.2017

11 Proiect de lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE co-finanţare 
pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016

L36/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

A devenit Legea nr. 
124/30.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
507/30.05.2017 publicatã în 
M.O. 415/06.06.2017

12 Proiect de lege privind aprobarea participării României ca membru 
asociat la Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică-OCDE, 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

L33/2017

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.05.2017)

A devenit Legea nr. 
98/09.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
451/08.05.2017 publicatã în 
M.O. 348/11.05.2017

13 Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 
iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica 
Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la 
Bucureşti la 6 iunie 1996

L38/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(10.04.2017)

A devenit Legea nr. 
99/09.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
452/08.05.2017 publicatã în 
M.O. 351/12.05.2017

14 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii 
impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016

L39/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2016)

adoptat de Senat 
(10.04.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
100/10.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
455/10.05.2017 publicatã în 
M.O. 464/21.06.2017

15 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare 
consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o 
parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 
21 decembrie 2015

L40/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(10.04.2017)

A devenit Legea nr. 
101/10.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
456/10.05.2017 publicatã în 
M.O. 358/15.05.2017

16 Proiect de lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la 
Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la 
Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena 
la 20 septembrie 2012

L42/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(10.04.2017)

A devenit Legea nr. 
102/16.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
470/15.05.2017 publicatã în 
M.O. 369/18.05.2017

17 Proiect de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al 
doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea 
finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, 
la 20 decembrie 2016

L56/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (21.03.2017)

adoptat de Senat 
(18.04.2017)

Trimis la promulgare

18 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia 
la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenții de învățământ superior

L62/2017

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.06.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

19 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

L44/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Pagina 4 din 30Biroul baze de date economice și legislative

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  69/195



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

20 Proiect de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi 
al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte 
normative

L117/2017

adoptat de Senat 
(29.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

21 Proiect de lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri 
educative privative de libertate

L14/2017

adoptat de Senat 
(29.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

22 Proiect de lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica

L85/2017

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

23 Proiect de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile 
de plăţi cu servicii de bază

L116/2017

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Trimis la promulgare

24 Proiect de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de 
îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti 
la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017

L135/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (23.05.2017)

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 
pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor 
premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

L84/2017

adoptat de Senat 
(20.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

26 Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

L149/2017

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.06.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

27 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi 
activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi 
respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

L151/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (30.05.2017)

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

28 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 
privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate

L160/2017

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

29 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

L44/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.02.2017)

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

30 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în 
prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 
2015 la Washington D.C.

L152/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (30.05.2017)

adoptat de Senat 
(27.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 74

b) ordonanţe de urgenţă 74

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare (s-
a depus sesizare de 
neconstitutionalitate)

1 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor 
dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

L643/2016

adoptat de Senat 
(01.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (09.05.2017)

A devenit Legea nr. 
122/29.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
505/29.05.2017 publicatã în 
M.O. 408/30.05.2017

2 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

L588/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.05.2017)

A devenit Legea nr. 
39/29.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
333/28.03.2017 publicatã în 
M.O. 219/30.03.2017

3 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020

L629/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.03.2017)

A devenit Legea nr. 
53/10.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
358/07.04.2017 publicatã în 
M.O. 255/12.04.2017

4 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară

L573/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (14.03.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
80/27.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
417/26.04.2017 publicatã în 
M.O. 313/02.05.2017

5 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației 
publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative

L631/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.04.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice 
specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

L632/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr.123/2012

L574/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

A devenit Legea nr. 
37/29.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
331/28.03.2017 publicatã în 
M.O. 219/30.03.2017

8 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate 
de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, str. 
Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 
2016

L590/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.03.2017)

A devenit Legea nr. 
42/29.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
336/28.03.2017 publicatã în 
M.O. 217/30.03.2017

9 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 
ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a 
Uraniului - S.A

L575/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (14.03.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
92/05.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
445/04.05.2017 publicatã în 
M.O. 327/05.05.2017

10 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat

L589/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (11.04.2017)

Trimis la promulgare

11 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor

L579/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011şi a art.45 din Legea serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

L587/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

A devenit Legea nr. 
121/29.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
504/29.05.2017 publicatã în 
M.O. 408/30.05.2017

13 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

L576/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.05.2017)

A devenit Legea nr. 
59/12.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
373/11.04.2017 publicatã în 
M.O. 266/14.04.2017

14 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al 
persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din 
municipiul București

L591/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (21.03.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
38/29.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
332/28.03.2017 publicatã în 
M.O. 219/30.03.2017

15 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea 
transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării 
dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din 
data de 13 noiembrie 2016 - turul II, de către elevii şi studenţii care 
sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România

L628/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.03.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

16 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură 
penală și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

L582/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

A devenit Legea nr. 
96/05.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
449/05.05.2017 publicatã în 
M.O. 334/08.05.2017

17 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute 
la art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

L640/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (11.04.2017)

A devenit Legea nr. 
104/16.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
472/15.05.2017 publicatã în 
M.O. 367/17.05.2017

18 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a 
acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

L641/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.04.2017)

A devenit Legea nr. 
152/27.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
575/27.06.2017 publicatã în 
M.O. 487/27.06.2017

19 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare

L646/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L633/2016

adoptat de Senat 
(08.02.2017)

A devenit Legea nr. 
139/13.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
538/12.06.2017 publicatã în 
M.O. 445/14.06.2017

21 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

L636/2016

adoptat de Senat 
(13.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (16.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

22 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

L635/2016

adoptat de Senat 
(13.02.2017)

A devenit Legea nr. 
82/27.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
419/26.04.2017 publicatã în 
M.O. 313/02.05.2017

23 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul financiar-fiscal

L634/2016

adoptat de Senat 
(13.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.04.2017)

A devenit Legea nr. 
62/12.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
376/11.04.2017 publicatã în 
M.O. 266/14.04.2017

24 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea 
implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

L644/2016

adoptat de Senat 
(13.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (21.03.2017)

Pagina 11 din 30Biroul baze de date economice și legislative

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  76/195



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

L642/2016

adoptat de Senat 
(13.02.2017)

A devenit Legea nr. 
9/24.02.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
259/24.02.2017 publicatã în 
M.O. 144/24.02.2017

26 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2017 pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

L24/2017

adoptat de Senat 
(14.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (21.02.2017)

A devenit Legea nr. 
86/28.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
431/27.04.2017 publicatã în 
M.O. 313/02.05.2017

27 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L9/2017

adoptat de Senat 
(20.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.04.2017)

A devenit Legea nr. 
111/19.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
493/19.05.2017 publicatã în 
M.O. 399/26.05.2017

28 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi 
termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse 
în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L645/2016

adoptat de Senat 
(20.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.04.2017)

A devenit Legea nr. 
141/16.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
557/16.06.2017 publicatã în 
M.O. 461/20.06.2017

29 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul cinematografiei

L639/2016

adoptat de Senat 
(20.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (23.05.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

30 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor naturale protejate

L638/2016

adoptat de Senat 
(20.02.2017)

A devenit Legea nr. 
113/24.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
496/23.05.2017 publicatã în 
M.O. 394/25.05.2017

31 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea 
transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării 
dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 
2016 de către elevii şi studenţii din România

L637/2016

 de Senat (20.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.04.2017)

A devenit Legea nr. 
8/24.02.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
258/24.02.2017 publicatã în 
M.O. 144/24.02.2017

32 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

L13/2017

adoptat de Senat 
(20.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (21.02.2017)

A devenit Legea nr. 
137/13.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
536/12.06.2017 publicatã în 
M.O. 444/14.06.2017

33 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea 
şi completarea unor acte normative

L2/2017

adoptat de Senat 
(21.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (16.05.2017)

Trimis la promulgare

34 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal

L3/2017

adoptat de Senat 
(21.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
76/25.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
402/24.04.2017 publicatã în 
M.O. 297/26.04.2017

35 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor 
fiscale și de plata a creanțelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017

L18/2017

adoptat de Senat 
(21.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.03.2017)

A devenit Legea nr. 
114/24.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
497/23.05.2017 publicatã în 
M.O. 394/25.05.2017

36 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a 
programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile 
regulate de transport de persoane între municipiul București și 
localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității 
licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care 
procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale 
instanțelor de judecată

L16/2017

adoptat de Senat 
(21.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.04.2017)

A devenit Legea nr. 
142/16.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
558/16.06.2017 publicatã în 
M.O. 461/20.06.2017

37 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. IV din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea șI 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea șI sancționarea 
contravențiilor silvice, precum șI pentru stabilirea unor măsuri în 
acordarea unor beneficii de asistență socială

L8/2017

adoptat de Senat 
(27.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (23.05.2017)

în lucru, la comisiile 
permanente ale Senatului 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

38 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului 
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum 
şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

L22/2017

adoptat de Senat 
(27.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

39 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor 
finanțate din fonduri publice

L17/2017

adoptat de Senat 
(28.02.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
83/27.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
420/26.04.2017 publicatã în 
M.O. 313/02.05.2017

40 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a 
internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la 
bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

L19/2017

adoptat de Senat 
(06.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.04.2017)

A devenit Legea nr. 
95/05.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
448/05.05.2017 publicatã în 
M.O. 334/08.05.2017

41 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

L25/2017

adoptat de Senat 
(06.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (11.04.2017)

A devenit Legea nr. 
115/24.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
498/23.05.2017 publicatã în 
M.O. 403/29.05.2017

42 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 
termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

L20/2017

adoptat de Senat 
(06.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.04.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

43 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-
bugetare

L23/2017

adoptat de Senat 
(06.03.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

44 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

L27/2017

adoptat de Senat 
(14.03.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
112/19.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
494/19.05.2017 publicatã în 
M.O. 388/24.05.2017

45 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și 
mijlocii

L21/2017

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

A devenit Legea nr. 
97/05.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
450/05.05.2017 publicatã în 
M.O. 334/08.05.2017

46 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură

L26/2017

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (11.04.2017)

A devenit Legea nr. 
51/10.04.2016 promulgatã 
prin decret nr. 
356/07.04.2017 publicatã în 
M.O. 248/11.04.2017

47 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia 
publică locală

L617/2014

adoptat de Camera 
Deputatilor (02.10.2014)

adoptat de Senat 
(09.12.2014)

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.02.2015)

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

A devenit Legea nr. 
60/12.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
374/11.04.2017 publicatã în 
M.O. 266/14.04.2017

48 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 
protejate

L581/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (18.10.2016)

adoptat de Senat 
(20.03.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
103/16.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
471/15.05.2017 publicatã în 
M.O. 367/17.05.2017

49 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 
privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara 
teritoriului statului român

L49/2017

adoptat de Senat 
(27.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.04.2017)

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, pentru 
dezbatere

50 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2017 pentru completarea articolului 44 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum 
și pentru modificarea și completarea articolului 26 din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006

L35/2017

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

Trimis la promulgare

51 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

L32/2017

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

52 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

L34/2017

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

Trimis la promulgare

53 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi 
susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor 
încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de 
stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea 
schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul Operaţional pentru 
Pescuit 2007-2013 şi încheierea Convenţiilor cu Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale

L54/2017

adoptat de Senat 
(18.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

54 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a 
art.11 alin.(2) lit c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Economic și Social

L58/2017

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

55 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative

L59/2017

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

56 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanța 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din 
sectorul gazelor naturale

L60/2017

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

Trimis la promulgare

57 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru 
participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 
la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății 
cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care 
România este parte

L65/2017

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.06.2017)

A devenit Legea nr. 
151/27.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
574/27.06.2017 publicatã în 
M.O. 501/30.06.2017

58 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

L75/2017

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (30.05.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
148/27.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
571/27.06.2017 publicatã în 
M.O. 500/30.06.2017

59 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către 
Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării 
Parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017

L82/2017

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (30.05.2017)

A devenit Legea nr. 
129/31.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
523/31.05.2017 publicatã în 
M.O. 422/08.06.2017

60 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L46/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.02.2017)

adoptat de Senat 
(08.05.2017)

Trimis la promulgare

61 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

L64/2017

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.06.2017)

Trimis la promulgare

62 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

L50/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (14.03.2017)

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

63 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative

L63/2017

adoptat de Senat 
(23.05.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

64 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanţa 
Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru 
modificarea art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

L66/2017

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

65 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri 
în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de 
pensii

L86/2017

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui) (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

66 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

L23/2016

adoptat de Senat 
(14.03.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (10.05.2016)

adoptat de Senat 
(21.06.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.06.2016)

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

67 Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

L16/2016

adoptat de Senat 
(21.03.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.10.2016)

adoptat de Senat 
(23.05.2017)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

68 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic 
European 2014-2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014-2021

L118/2017

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

69 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui 
matern

L119/2017

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

70 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a 
statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor 
imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului

L130/2017

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Trimis la promulgare

71 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L47/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.03.2017)

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

72 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din 
domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial 
Mediu 2007-2013

L120/2017

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Trimis la promulgare

73 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995

L508/2010

adoptat de Senat 
(17.09.2012)

adoptat de Camera 
Deputatilor (11.04.2017)

adoptat de Senat 
(26.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

74 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

L68/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.04.2017)

adoptat de Senat 
(27.06.2017)

III. Propuneri legislative 41

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui) (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

1 Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social 
nr.62/2011

L621/2015

respins de Senat 
(15.02.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (10.05.2016)

respins de Senat 
(05.09.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (18.10.2016)

adoptat de Senat 
(13.02.2017)

A devenit Legea nr. 
11/03.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
277/03.03.2017 publicatã în 
M.O. 163/06.03.2017

2 Propunere legislativă privind modificarea art.262 alineatul (3) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L691/2014

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.11.2014)

adoptat de Senat 
(13.02.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

în lucru, la comisiile 
permanente ale Senatului 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la cererea 
Presedintelui) (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

3 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

L197/2015

adoptat de Senat 
(29.06.2015)

adoptat de Camera 
Deputatilor (22.06.2016)

adoptat de Senat 
(27.02.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.04.2017)

A devenit Legea nr. 
32/27.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
326/27.03.2017 publicatã în 
M.O. 214/29.03.2017

4 Lege pentru modificarea art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru completarea art.77 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

L466/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.06.2016)

adoptat de Senat 
(27.02.2017)

A devenit Legea nr. 
117/26.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
500/26.05.2017 publicatã în 
M.O. 404/30.05.2017

5 Lege privind  înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura 
şi Civilizaţia Levantului

L362/2016

adoptat de Senat 
(19.09.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (18.10.2016)

adoptat de Senat 
(06.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (09.05.2017)

A devenit Legea nr. 
143/16.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
559/16.06.2017 publicatã în 
M.O. 461/20.06.2017

6 Lege pentru completarea Legii Locuinţei nr.114/1996

L336/2014

respins de Senat 
(24.06.2014)

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.11.2016)

adoptat de Senat 
(06.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (30.05.2017)
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A devenit Legea nr. 
30/27.03.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
324/27.03.2017 publicatã în 
M.O. 212/28.03.2017

7 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor

L31/2017

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (08.03.2017)

A devenit Legea nr. 
56/10.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
370/10.04.2017 publicatã în 
M.O. 253/12.04.2017

8 Lege pentru completarea art.352 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L352/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (08.06.2016)

adoptat de Senat 
(13.03.2017)

A devenit Legea nr. 
66/13.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
391/13.04.2017 publicatã în 
M.O. 273/19.04.2017

9 Propunere legislativă privind abrogarea articolului 29 indice 1 din 
Legea audiovizualului nr.504/2002

L381/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (15.06.2016)

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

A devenit Legea nr. 
106/18.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
484/17.05.2017 publicatã în 
M.O. 381/22.05.2017

10 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul 
liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

L30/2017

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.04.2017)

A devenit Legea nr. 
69/14.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
394/14.04.2017 publicatã în 
M.O. 273/19.04.2017

11 Lege pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

L48/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.03.2017)

adoptat de Senat 
(27.03.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
70/14.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
395/14.04.2017 publicatã în 
M.O. 273/19.04.2017

12 Lege pentru modificarea şi completarea art.174 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L647/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.11.2016)

adoptat de Senat 
(27.03.2017)

A devenit Legea nr. 
133/31.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
527/31.05.2017 publicatã în 
M.O. 422/08.06.2017

13 Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare

L53/2017

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (09.05.2017)

A devenit Legea nr. 
90/28.04.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
435/28.04.2017 publicatã în 
M.O. 312/02.05.2017

14 Lege pentru completarea art.12 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L546/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.09.2016)

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

A devenit Legea nr. 
126/30.05.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
509/30.05.2017 publicatã în 
M.O. 415/06.06.2017

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

L52/2017

adoptat de Senat 
(04.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (16.05.2017)

în lucru, la comisiile 
permanente ale Senatului 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

16 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului carne de porc din 
fermele româneşti

L57/2017

adoptat de Senat 
(10.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (16.05.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
144/26.06.2016 promulgatã 
prin decret nr. 
563/26.06.2017 publicatã în 
M.O. 491/28.06.2017

17 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L72/2017

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (23.05.2017)

Trimis la promulgare

18 Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, 
staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate 
străine pe teritoriul României

L73/2017

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (30.05.2017)

Trimis la promulgare

19 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua 
naţională a produselor agroalimentare româneşti

L69/2017

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.06.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare (s-
a depus sesizare de 
neconstitutionalitate)

20 Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 
modificările ulterioare

L98/2017

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (11.05.2017)

Trimis la promulgare

21 Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare 
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale 
"Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul 
public al Judeţului Tulcea

L97/2017

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

în reexaminare (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui) 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

22 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului 
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi 
şi pe căile navigabile interioare

L487/2016

respins de Senat 
(27.09.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.11.2016)

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.06.2017)

A devenit Legea nr. 
140/16.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
542/15.06.2017 publicatã în 
M.O. 461/20.06.2017

23 Lege pentru modificarea art.128 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi pentru modificarea art.55 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

L544/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (05.09.2016)

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

A devenit Legea nr. 
153/28.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
580/28.06.2017 publicatã în 
M.O. 492/28.06.2017

24 LEGE CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L111/2017

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (07.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr.383/2013

L90/2017

adoptat de Senat 
(29.05.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
145/26.06.2017 promulgatã 
prin decret nr. 
564/26.06.2017 publicatã în 
M.O. 491/28.06.2017

26 Propunere legislativă  pentru completarea Legii nr. 7/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi

L595/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (01.11.2016)

adoptat de Senat 
(29.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

27 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165 din 16 mai 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

L51/2017

adoptat de Senat 
(29.05.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

28 Lege pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal

L353/2016

respins de Senat 
(13.09.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.04.2017)

adoptat de Senat 
(06.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

29 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.209 
din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată

L110/2017

adoptat de Senat 
(06.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

30 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice

L94/2017

adoptat de Senat 
(06.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

31 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul 
silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea 
nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi 
în administrarea consiliilor locale ale acestora

L133/2017

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din 
Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

L96/2017

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

33 Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi 
în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

L155/2017

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Trimis la promulgare

34 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

L263/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor (04.05.2016)

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, pentru 
dezbatere

35 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol

L92/2017

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

L91/2017

adoptat de Senat 
(20.06.2017)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

37 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

L121/2017

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

38 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1991 a contabilităţii şi modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990 a societăţilor comerciale, modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

L156/2017

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

39 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi 
pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

L566/2016

respins de Camera 
Deputatilor (04.10.2016)

adoptat de Senat 
(27.06.2017)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi 
în administrarea consiliilor locale ale acestora

L143/2017

adoptat de Senat 
(27.06.2017)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

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

L99/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.05.2017)

adoptat de Senat 
(27.06.2017)
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Comisia: Numãrul proiectelor 
primite pentru raport

Numãrul proiectelor 
primite pentru aviz

Numãrul 
rapoartelor depuse

Numãrul 
avizelor 
depuse

Sinteza activităţii comisiilor în perioada
01.02.2017-04.07.2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări 56 37 39 18

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 44 63 36 58

Comisia economică, industrii şi servicii 25 20 11 21

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 17 14 13 13

Comisia pentru politică externă 4 12 2 16

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului 39 27 37 29

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 13 6 11 6

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 24 36 23 43

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 24 7 23 9

Comisia pentru sănătate publică 7 11 4 10

Comisia pentru cultură şi media 3 5 5 5

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi 2 53 2 49

Comisia pentru egalitatea de şanse 1 19 1 14

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului şi privatizare

4 15 4 20

Comisia românilor de pretutindeni 1 5 0 6

Comisia pentru afaceri europene 6 28 4 24

Comisia pentru transporturi şi energie 9 3 8 5

Comisia pentru mediu 14 17 9 16

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a 
executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

10 13 15 9

Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică 4 9 1 11

*) Comisia pentru mediu şi Comisia pentru transporturi şi energie - înfiinţată prin Hotărârea nr. 18 din data de 11 martie 2014

*) Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare - Hotărârea nr. 18 din data de 18 martie 
2015 modifică "Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului"

*) Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică - înfiinţată prin Hotărârea nr. 14 din data de 15 februarie 2016
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Comisia economica, industrii si servicii

Comisia juridica, de numiri, disciplina,  imunitati si validari

Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital

Comisia pentru constitutionalitate, libertati civile si monitorizare a executarii hotarârilor Curtii Europene
a Drepturilor Omu
Comisia pentru cultura si media

Comisia pentru dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare

Comisia pentru dezvoltare si strategie economica

Comisia pentru drepturile omului, culte  si minoritati

Comisia pentru egalitatea de sanse

Comisia pentru învatamânt, stiinta, tineret si sport

Comisia pentru mediu

Comisia pentru munca, familie si protectie sociala

Comisia pentru politica externa

Comisia pentru sanatate publica

Comisia pentru transporturi si energie

Comisia românilor de pretutindeni

Sinteza activităţii comisiilor, conform numãrului de rapoarte finalizate la 
proiecte de lege, în perioada 1 februarie 2017 - 4 iulie 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE SENATORILOR  în actuala sesiune

(perioada 01.02.2017 - 04.07.2017)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a 
drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

Bădălău Niculae  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator 
PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; 
Ţuţuianu Adrian  - senator PSD

L30/2017

A devenit Legea nr. 
106/18.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 484/17.05.2017 
publicatã în M.O. 
381/22.05.2017

1

adoptat de Senat 
(20.03.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.04.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din 
Legea Nr.90/2001 din 26 martie 2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL

b22/2017
Retras de către iniţiator

2

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 
octombrie - Ziua naţională a produselor 
agroalimentare româneşti

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stănescu Paul  - 
senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Ciocan Dan  - deputat PSD; 
Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Şerban  
Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD

L69/2017

Trimis la promulgare

3

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) 
din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stănescu Paul  - 
senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Munteanu Ioan  - deputat 
PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat 
PSD

L70/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

4

respins de Senat 
(15.05.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, republicată, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice

Silistru Doina  - senator PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - 
deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD

L53/2017

A devenit Legea nr. 
133/31.05.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 527/31.05.2017 
publicatã în M.O. 
422/08.06.2017

5

adoptat de Senat 
(03.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.05.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator 
PNL; Chițac Vergil  - senator PNL; Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; 
Dumitrescu Iulian  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator 
PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Nicoară Marius-Petre  - 
senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pereş Alexandru  - 
senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; 
Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - 
deputat PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Ardelean Ben-
Oni  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Boroianu  Aurel-Robert  - 
deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - 
deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Culeafă  Mihai  - deputat PNL; Fădor  
Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Giugea  
Nicolae  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; 
Ionescu George  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; 
Mareş  Mara  - deputat PNL; Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Olteanu  Daniel  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat 
PNL; Oprişcan Mihai Doru  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; 
Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; 
Predoiu  Marian-Cătălin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - 
deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - 
deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Turcan Raluca  - 
deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Voicu Mihai Alexandru  - 
deputat PNL

L71/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

6

respins de Senat 
(08.05.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

Stănescu Paul  - senator PSD; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL

L72/2017

A devenit Legea nr. 
144/26.06.2016 
promulgatã prin decret 
nr. 563/26.06.2017 
publicatã în M.O. 
491/28.06.2017

7

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
Procedură Penală

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; 
Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat 
UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - 
deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat 
UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Sebestyén  
Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  
Levente  - deputat UDMR

L80/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

8

Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi 
a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat PNL; Alexe Costel  - deputat 
PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat 
PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bode Lucian Nicolae  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; 
Boroianu  Aurel-Robert  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; 
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; 
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Culeafă  Mihai  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; 
Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghilea 
Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Gudu Vasile  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - 
deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  
Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-
Dan  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Nicolăescu 
Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat PNL; Olteanu  Daniel  - deputat PNL; Oprea 
Dumitru  - deputat PNL; Oprişcan Mihai Doru  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Palăr 
Ionel  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Preda Cezar-
Florin  - deputat PNL; Predoiu  Marian-Cătălin  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Răcuci  
Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; 
Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Schelean Valeria-Diana  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - 
deputat PNL; Şişcu  George  - deputat PNL; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - 
deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat 
PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

L61/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

9

respins de Senat 
(15.05.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind transpunerea Directivei 
(UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 
privind stabilirea normelor împotriva practicilor de 
evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă 
asupra funcţionării pieţei interne, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1, din 
data de 19 iulie 2016

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; 
Chițac Vergil  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; 
Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - 
senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator 
PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; Stângă 
George-Cătălin  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; 
Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Culeafă  
Mihai  - deputat PNL; Ionescu George  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Olar Corneliu  - 
deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL

L81/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

10

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei

Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator ALDE; Manoliu 
Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD

L165/2017

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

11

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.06.2017)

Propunere legislativă pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele româneşti

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stan Ioan  - 
senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Calotă Florică Ică  - 
deputat ALDE; Ciocan Dan  - deputat PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat 
PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Rotaru  
Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD

L57/2017

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)12

adoptat de Senat 
(10.04.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2017)

Propunere legislativă  pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură

Tánczos Barna  - senator UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR

L83/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

13

respins de Senat 
(15.05.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Botnariu 
Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; 
Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator 
PSD; Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator 
PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; 
Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - 
senator PSD; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Ilea Vasile  - senator 
PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; 
Manoliu Dan   - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; 
Matei  Constantin-Bogdan   - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; 
Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; 
Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator 
PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian  - 
senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator 
PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Sibinescu Ionuț  - senator ALDE; Silistru Doina  - senator PSD; 
Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator 
PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator 
PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator PSD; Bălănescu  Alexandru  - deputat PSD; 
Bontea  Vlad  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; 
Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; 
Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; Toma  Ilie  - deputat PSD; Văcaru  Alin Vasile  - deputat PSD

b36/2017

14

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Propunere legislativă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul apărării

Leș Gabriel-Beniamin  - senator PSD

L73/2017

Trimis la promulgare

15

adoptat de Senat 
(02.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.05.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru 
nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; Botnariu 
Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator 
PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - 
senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - 
senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ilea Vasile  - 
senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Leș Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu Victorel  - 
senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-
Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu 
Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-
Radu  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pănescu Doru-
Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - 
senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; 
Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stănescu Paul  - 
senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - 
senator PSD

L88/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

16

respins de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
apiculturii nr.383/2013

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; 
Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator 
PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Calotă Florică 
Ică  - deputat ALDE; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - 
deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD

L90/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(29.05.2017)

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol

Arcaş Viorel  - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; Chisăliță 
Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Deneş Ioan  - 
senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - 
senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pănescu Doru-
Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Romașcanu 
Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator 
PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; 
Stănescu Paul  - senator PSD; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator PSD; 
Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD

L92/2017

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, 
pentru dezbatere

18

adoptat de Senat 
(20.06.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
*Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat PNL; Alexe Costel  - deputat 
PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bode Lucian Nicolae  - deputat 
PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; 
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; 
Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; 
Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; 
Ionescu George  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  
Mara  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nicolăescu 
Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat PNL; Olteanu  Daniel  - deputat PNL; Oprea 
Dumitru  - deputat PNL; Oprişcan Mihai Doru  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; 
Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; 
Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-
Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Şişcu  
George  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Varga Vasile  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - 
deputat PNL

b43/2017
Retras de către iniţiator

19

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; 
Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ganea Ion  - senator PMP; Goțiu 
Remus Mihai  - senator USR; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Lungu Dan  - senator USR; Lungu Vasile-
Cristian  - senator PMP; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Abu-Amra  Lavinia-Corina  - deputat USR; Apjok  Norbert  - 
deputat UDMR; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Bichineţ Corneliu  - 
deputat PMP; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat USR; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; 
Bulai  Iulian  - deputat USR; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; 
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - 
deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dobrovie  Matei-
Adrian  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  
Vlad-Emanuel  - deputat USR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Furic  Iarco  - deputat UDSCR (minoritãti); 
Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Goga  Octavian  - deputat PMP; Iurişniţi  
Cristina-Ionela  - deputat USR; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; 
Mocanu Adrian  - deputat PMP; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Movilă Petru  - deputat PMP; Oprea 
Dumitru  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Pirtea  
Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Prisnel  
Adrian-Claudiu  - deputat USR; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat 
USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  
Cristinel  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; 
Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Sighiartău  Robert-
Ionatan  - deputat PNL; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stanciu-
Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PMP; Suciu Vasile-Daniel  - deputat 
PSD; Tabugan Ion  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; 
Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Varga  Glad-
Aurel  - deputat PNL; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; Zainea  Cornel  - deputat USR

L93/2017
înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

20
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al 
art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice

Silistru Doina  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  
István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; 
Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; 
Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Constantin Daniel  - deputat 
ALDE; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; 
Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; 
Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Munteanu Ioan  - 
deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres 
Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Vass  
Levente  - deputat UDMR

L94/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

21

adoptat de Senat 
(06.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
*Republicată

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat PNL; Alexe Costel  - deputat 
PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bode Lucian Nicolae  - deputat 
PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; 
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; 
Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; 
Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; 
Ionescu George  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  
Mara  - deputat PNL; Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Neagu 
Nicolae  - deputat PNL; Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat PNL; Olteanu  
Daniel  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oprişcan Mihai Doru  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - 
Gabriel  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Preda Cezar-
Florin  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; 
Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat 
PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-
Marian  - deputat PNL; Şişcu  George  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Varga Vasile  - 
deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

L95/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

22

respins de Senat 
(29.05.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011

Donţu Ovidiu-Liviu  - senator PSD

L29/2017

Respins de Camera 
decizională

23

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.02.2017)

respins de Senat 
(10.04.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu 
Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; 
Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; 
Diaconescu Renică  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; 
Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - 
senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Leș Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - 
senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - 
senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ștefan  - 
senator PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator 
PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator 
PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator 
PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; 
Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator 
PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - 
senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD

L96/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

24

adoptat de Senat 
(20.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Chisăliță 
Ioan-Narcis  - senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconu 
Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; 
Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Marin 
Nicolae  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; 
Nicolae Şerban  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator 
PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; 
Silistru Doina  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD

L100/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

25

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

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; 
Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; Dănăilă Leon  - senator PNL; Dumitrescu Iulian  - senator PNL; Filipescu 
Răducu-George  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; 
Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; 
Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - 
senator PNL; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL

b52/2017
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

26
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind transmiterea unor 
imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor aflate în 
concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia 
Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul 
public al Judeţului Tulcea

Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; Ganea Ion  - senator PMP; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; 
Boboc Valentin Gabriel  - deputat PSD; Burciu  Cristina  - deputat PSD; Căciulă  Aurel  - deputat PSD; 
Ciocan Dan  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Cobuz  
Maricela  - deputat PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Găină 
Mihăiţă  - deputat PSD; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Gudu Vasile  - deputat PNL; 
Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; 
Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Ignat Miron  - deputat CRLR (minoritãti); Ilişanu  Claudiu-
Augustin  - deputat PSD; Itu Cornel  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat 
PSD; Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Mohaci Mihai  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; 
Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat PSD; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Niţă  
Nicu  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Petreţchi  Nicolae-Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); 
Pleşoianu  Liviu Ioan Adrian  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; 
Răduț Violeta  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; 
Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Şişcu  George  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; 
Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD

L97/2017

Trimis la promulgare

27

adoptat de Senat 
(15.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.06.2017)

Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 
alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici

Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Filipescu Răducu-George  - 
senator PNL; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD

L102/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

28

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; 
Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chițac Vergil  - senator PNL; Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; 
Dănăilă Leon  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator 
PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator 
PNL; Popa Ion  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; 
Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; 
Cherecheş Florica  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat 
PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; 
Turcan Raluca  - deputat PNL

L103/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

29
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă  privind măsurile alternative de 
executare a pedepselor privative de libertate

Bulacu Romulus  - senator PNL; Chițac Vergil  - senator PNL; Chirteș Ioan-Cristian  - senator PNL; 
Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - 
senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Popa Cornel  - 
senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL

L104/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

30

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Boroianu  Aurel-Robert  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - 
deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - 
deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat PNL; Oprişcan Mihai Doru  - 
deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Vîlceanu  
Dan  - deputat PNL

L109/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

31

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.209 din 9 noiembrie 2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată

Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator 
PSD; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Axinte  Vasile  - deputat PSD; Banias Mircea-Marius  - 
deputat ALDE; Bârlădeanu  Dragoş-Petruţ  - deputat PSD; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Boboc  Tudoriţa-
Rodica  - deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Budăi  Marius-
Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; 
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Ciocan Dan  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; 
Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Csokany  
Petronela-Mihaela  - deputat UBBR (minoritãti); Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Dumitrache Ileana 
Cristina  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; Durbacă Eugen  - deputat ALDE; Erdei-
Dolóczki István  - deputat UDMR; Firczak  Iulius Marian  - deputat UCRR (minoritãti); Furic  Iarco  - deputat 
UDSCR (minoritãti); Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - 
Miruna  - deputat PSD; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Grosaru  Andi-Gabriel  - 
deputat RO.AS.IT (minoritãti); Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat 
PSD; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ibram Iusein  - deputat UDTR 
(minoritãti); Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - 
deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Nechifor 
Cătălin-Ioan  - deputat PSD; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Pambuccian Varujan  - 
deputat UAR (minoritãti); Pau  Radu - Adrian  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Pop  Andrei  - 
deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu  Mariana-Venera  - deputat AMR (minoritãti); 
Răduț Violeta  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; 
Stoica  Bogdan-Alin  - deputat ALAR (minoritãti); Suciu Matei  - deputat PSD; Şarapatin  Elvira  - deputat 
PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Vasile  Daniel  - deputat Pro-Europa 
(minoritãti); Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat PSD; Vosganian 
Varujan  - deputat ALDE

L110/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

32

adoptat de Senat 
(06.06.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator 
PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chirteș Ioan-Cristian  - senator 
PNL; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Fenechiu Cătălin-
Daniel  - senator PNL; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Nicoară 
Marius-Petre  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Popa 
Ion  - senator PNL; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Toma 
Cătălin Dumitru   - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Alexe 
Costel  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Buican Cristian  - deputat PNL; Dobre Victor 
Paul  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Ştefan  Ion  - 
deputat PNL; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Vosganian Varujan  - deputat ALDE

L121/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

33

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bulacu Romulus  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; 
Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - 
senator PNL; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Nicoară Marius-
Petre  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Popa Ion  - 
senator PNL; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Toma Cătălin 
Dumitru   - senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Dobre Victor Paul  - 
deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Ştefan  Ion  - deputat 
PNL; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Vosganian Varujan  - deputat ALDE

L122/2017
înscris pe ordinea de zi

34

Propunere legislativă privind unele măsuri de regim 
fiscal derogatoriu şi de regim juridic special

Nicolae Şerban  - senator PSD

L123/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

35

Pagina 13 din 60

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  110/195



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Codului penal (inclusiv privind 
falsificarea şi contrafacerea)

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Botnariu 
Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; 
Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator 
PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-
Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; Manoliu 
Dan  - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; Matei Constantin-
Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Nicolae Şerban  - 
senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pațurcă Roxana-
Natalia  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-
Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; 
Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Smarandache Miron-
Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - 
senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - 
senator PSD; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - 
deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; 
Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; 
Mohaci Mihai  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Petric 
Octavian  - deputat PSD; Socotar  Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Toma  
Ilie  - deputat PSD; Vasilică Radu Costin  - deputat PSD; Văcaru  Alin Vasile  - deputat PSD; Velcea  
Nicolae  - deputat PSD

L124/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

36

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

Coliban Allen  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - 
deputat USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - 
deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Duruş  
Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; 
Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - 
deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  
Cornel  - deputat USR

L125/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

37

Propunere legislativă privind transmiterea unui teren 
din domeniul public al statului şi din administrarea 
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură 
şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul 
public al statului şi administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 
judeţul Ilfov

Silistru Doina  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Calotă 
Florică Ică  - deputat ALDE; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - 
deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD

L126/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

38
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea 
şi completarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi a Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator 
UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Verestóy Attila  - senator 
UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR

L127/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

39

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL

L128/2017
cu raport finalizat

40

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL

L129/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

41

respins de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaţilor

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Csép  
Éva-Andrea  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

L131/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

42

respins de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă privind înfiinţarea Băncii de 
Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, 
prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru 
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

Arcan Emilia  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Trufin 
Lucian  - senator PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Munteanu 
Ioan  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD

L132/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

43

respins de Senat 
(27.06.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 
MARTIE ca sărbătoare a comunităţii maghiare din 
România

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; 
Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Verestóy Attila  - senator UDMR; 
Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 
deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - 
deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-
György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat 
UDMR; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat 
UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

L142/2017
cu raport finalizat

44

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii Nr.192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere din domeniul public al statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor 
locale ale acestora

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Cîmpeanu  Sorin Mihai  - 
deputat ALDE; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Márton Árpád-
Francisc  - deputat UDMR; Meiroşu  Marilena-Emilia  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; 
Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vasilică Radu Costin  - deputat PSD; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER 
(minoritãti)

L143/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

45

adoptat de Senat 
(27.06.2017)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - 
deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Goga  Octavian  - deputat PMP; Mocanu Adrian  - deputat 
PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - 
deputat PMP; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Steriu Valeriu-
Andrei  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  
Robert-Nicolae  - deputat PMP

L144/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

46
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - 
deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Goga  Octavian  - deputat PMP; Mocanu Adrian  - deputat 
PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - 
deputat PMP; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac 
Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

L138/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

47

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator 
PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - 
senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Bodea  Marius  - 
deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - 
deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Culeafă  Mihai  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - 
deputat PNL; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Gheorghe Tinel  - 
deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat 
PNL; Gudu Vasile  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; 
Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; 
Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Pistru-Popa Eusebiu-Manea  - 
deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Roman  Florin-
Claudiu  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; 
Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Voicu 
Mihai Alexandru  - deputat PNL

L139/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

48

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii

Nicolae Şerban  - senator PSD; Pleşoianu  Liviu Ioan Adrian  - deputat PSD

L140/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

49
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; 
Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Lungu 
Vasile-Cristian  - senator PMP; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Bichineţ 
Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; 
Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; 
Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Steriu Valeriu-Andrei  - 
deputat PMP; Tabugan Ion  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - 
deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

L145/2017
înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

50

Propunere legislativă privind conţinutul de Acizi graşi 
trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare 
destinate consumului uman

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goțiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; 
Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat 
USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - 
deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ghinea  Cristian  - 
deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-
Ionuţ  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; 
Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L146/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

51
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii 
nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 
alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea 
unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Baciu 
Gheorghe  - senator PMP; Bădălău Niculae  - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Bodog 
Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; 
Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; 
Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator 
PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - 
senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - 
senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iordache Virginel  - senator PSD; Lupu 
Victorel  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-
Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; 
Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Niță Ilie  - senator ALDE; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-
Radu  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pănescu Doru-
Adrian  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriță 
Cornel-Cristian  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Smarandache Miron-
Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stocheci 
Cristina-Mariana  - senator PSD; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator 
PSD; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Bălănescu  
Alexandru  - deputat PSD; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bogaciu  Alexandra-Corina  - deputat PSD; 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat 
PSD; Căprar Dorel-Gheorghe  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Cătăniciu Steluţa-
Gustica  - deputat ALDE; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cîtea  
Vasile  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Dinu  Cristina-
Elena  - deputat PSD; Dobrovici-Bacalbaşa  Nicolae  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat 
PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; 
Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-Iuliu  - 
deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Iacomi  Iulian  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-
Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; 
Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; 
Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; Moagher  Laura-Mihaela  - 
deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat 
PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; 
Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Pau  Radu - Adrian  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Popa  
Florin  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Rotaru  
Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; 
Spânu  Ion  - deputat PSD; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; 
Şotcan  Theodora  - deputat PSD; Ştefan  Corneliu  - deputat PSD; Todor  Adrian  - deputat PSD; Toma  
Ilie  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; Truşcă  Constantin  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - 
deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD; Văcaru  Alin Vasile  - deputat PSD; Velcea  Nicolae  - 
deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-

b108/2017
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

52
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Cătălin  - deputat PSD

Propunere legislativă pentru completarea art.67 din 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic

Stan Ioan  - senator PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Petrea  
Gabriel  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD

L153/2017
cu raport finalizat

53

Propunere legislativă privind unele măsuri în 
domeniul protecţiei apelor

Romașcanu Lucian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Babuş 
Radu  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Căciulă  
Aurel  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - 
deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - 
deputat PSD; Găină Mihăiţă  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; 
Moagher  Laura-Mihaela  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; 
Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paraschiv  
Rodica  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Petric Octavian  - 
deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat 
PSD; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Răduț Violeta  - deputat PSD; Stancu  Florinel  - 
deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Ştefan  Corneliu  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-
Elena  - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; Zamfira  
Constantin-Cătălin  - deputat PSD

L147/2017
cu raport finalizat

54

Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor 
locale sau consiliilor judeţene ale acestora

Romașcanu Lucian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Babuş 
Radu  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Căciulă  
Aurel  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - 
deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Găină Mihăiţă  - 
deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Moagher  Laura-Mihaela  - 
deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; 
Niţă  Nicu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Păle  
Dănuţ  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Petric Octavian  - deputat PSD; Pop  Andrei  - 
deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Radu  Nicolaie-Sebastian-
Valentin  - deputat PSD; Răduț Violeta  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Suciu Vasile-
Daniel  - deputat PSD; Ştefan  Corneliu  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Ursu 
Răzvan-Ion  - deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat 
PSD

L155/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

55

adoptat de Senat 
(20.06.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.82/1991 a contabilităţii şi 
modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a 
societăţilor comerciale, modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei

Romașcanu Lucian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Babuş 
Radu  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Căciulă  
Aurel  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - 
deputat PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Găină Mihăiţă  - 
deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; 
Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - 
deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Petric Octavian  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; 
Presură  Alexandra  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - 
deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; Stancu  
Florinel  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Ştefan  Corneliu  - deputat PSD; Tănăsescu  
Alina-Elena  - deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat 
PSD

L156/2017

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

56

adoptat de Senat 
(26.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi 
art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; 
Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Lungu 
Vasile-Cristian  - senator PMP; Anton Anton  - deputat ALDE; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Balint  Liviu-
Ioan  - deputat PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; 
Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Dobrovie  Matei-Adrian  - 
deputat USR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupaşcu  Costel  - 
deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - 
deputat PMP; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; 
Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PMP; Tabugan Ion  - deputat 
PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Velcea  Nicolae  - deputat 
PSD

L114/2017
în lucru, la comisiile 
permanente

57
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind interzicerea temporară 
a exportului de lemne de foc

Pereş Alexandru  - senator PNL; Antal  István-János  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; 
Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Bode Lucian Nicolae  - deputat PNL; 
Bodea  Marius  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  
Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; 
Fădor  Angelica  - deputat PNL; Furic  Iarco  - deputat UDSCR (minoritãti); Gheorghe Andrei Daniel  - 
deputat PNL; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat 
PNL; Gudu Vasile  - deputat PNL; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat 
PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat 
PNL; Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat PSD; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - 
deputat PNL; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Olar Corneliu  - deputat PNL; Olteanu  Daniel  - deputat PNL; 
Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oprişcan Mihai Doru  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Popescu  
Pavel  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; 
Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Seres Dénes  - 
deputat UDMR; Şişcu  George  - deputat PNL; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat 
PNL; Tabugan Ion  - deputat PMP; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

L167/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

58

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227 
din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; 
Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; 
Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator 
PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - 
senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; Federovici Doina-
Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator 
PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator 
PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator 
PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; 
Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; 
Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; 
Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; 
Savin Emanoil  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Smarandache 
Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stocheci 
Cristina-Mariana  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD

L170/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

59
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi 
art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; 
Turos Lóránd  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - 
deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki 
István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - 
deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; 
Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; 
Vass  Levente  - deputat UDMR

L171/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

60

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

Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat 
PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat 
PNL; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - 
deputat USR; Bode Lucian Nicolae  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Botez  Mihai-Cătălin  - 
deputat USR; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Chichirău  Cosette-
Paula  - deputat USR; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Giugea  
Nicolae  - deputat PNL; Gudu Vasile  - deputat PNL; Ionescu George  - deputat PNL; Iurişniţi  Cristina-
Ionela  - deputat USR; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; Mihalescul  Dumitru  - 
deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Neagu Nicolae  - 
deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Oros 
Nechita-Adrian  - deputat PNL; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; 
Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; Predoiu  Marian-Cătălin  - deputat PNL; Prisnel  Adrian-Claudiu  - 
deputat USR; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Săftoiu Ana 
Adriana  - deputat PNL; Schelean Valeria-Diana  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; 
Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - 
deputat PNL; Şişcu  George  - deputat PNL; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Todoran  Adrian-
Mihăiţă  - deputat PMP; Turcan Raluca  - deputat PNL; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Varga  
Glad-Aurel  - deputat PNL; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Voicu Mihai Alexandru  - deputat PNL; 
Zainea  Cornel  - deputat USR

L67/2017

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

61

respins de Camera 
Deputatilor 
(04.04.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă Nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iriza Scarlat  - senator ALDE; Niță Ilie  - senator 
ALDE; Ruse Mihai  - senator ALDE; Simionca Ioan  - senator ALDE; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; 
Anton Anton  - deputat ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Banias Mircea-Marius  - deputat 
ALDE; Borza  Remus-Adrian  - deputat ALDE; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Calotă Florică 
Ică  - deputat ALDE; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; 
Cîmpeanu  Sorin Mihai  - deputat ALDE; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; 
Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Cupă Ion  - deputat ALDE; Durbacă Eugen  - deputat ALDE; 
Florea Damian  - deputat ALDE; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE; 
Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; 
Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Pop  Andrei  - 
deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; Toma  Ilie  - 
deputat PSD; Văcaru  Alin Vasile  - deputat PSD; Vosganian Varujan  - deputat ALDE

L173/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

62

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 
din 21 iulie 2006 Legea tinerilor

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; 
Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Verestóy Attila  - senator UDMR

L184/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

63

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind  Statutul 
aleşilor locali

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Bodog 
Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; 
Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; 
Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; 
Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator 
PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu 
Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; 
Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; 
Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator 
PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; 
Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; 
Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Simionca Ioan  - senator ALDE; 
Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - 
senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Budăi  Marius-Constantin  - 
deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD

b135/2017
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

64

Pagina 24 din 60

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  121/195



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.23 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice

Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Andruşcă  Dănuţ  - deputat 
PSD; Bogaciu  Alexandra-Corina  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - 
deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - 
deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Cosma Andreea  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - 
deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Huncă  Mihaela  - 
deputat PSD; Iftimie  Neculai  - deputat PSD; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - 
deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Pau  Radu - Adrian  - deputat 
PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - 
deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Sefer Cristian-
George  - deputat PMP; Spânu  Ion  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-
Cătălin  - deputat PSD

L185/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

65

Propunere legislativă privind modificarea art.9 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat 
USR

L191/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

66

Propunere legislativă privind combaterea exploatării 
ilicite a locurilor de parcare

Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL

L192/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

67

Propunere legislativă referitoare la modificarea şi 
completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 
28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu 
modificările şi completările ulterioare

Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iriza Scarlat  - senator ALDE; Niță Ilie  - senator 
ALDE; Ruse Mihai  - senator ALDE; Sibinescu Ionuț  - senator ALDE; Simionca Ioan  - senator ALDE; 
Anton Anton  - deputat ALDE; Avram Constantin  - deputat ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat 
ALDE; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Borza  Remus-Adrian  - deputat ALDE; Budăi  Marius-Constantin  - 
deputat PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Cîmpeanu  Sorin Mihai  - deputat ALDE; Ciofu Tamara-
Dorina  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Dinu  
Cristina-Elena  - deputat PSD; Florea Damian  - deputat ALDE; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gerea 
Andrei Dominic  - deputat ALDE; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Lupaşcu  
Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Truşcă  Constantin  - deputat PSD; Vosganian 
Varujan  - deputat ALDE

L78/2017

Respins de ambele 
Camere

68

respins de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)

respins de Senat 
(12.06.2017)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă

Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iriza Scarlat  - senator ALDE; Niță Ilie  - senator 
ALDE; Ruse Mihai  - senator ALDE; Sibinescu Ionuț  - senator ALDE; Simionca Ioan  - senator ALDE; 
Anton Anton  - deputat ALDE; Avram Constantin  - deputat ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat 
ALDE; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Borza  Remus-Adrian  - deputat ALDE; Budăi  Marius-Constantin  - 
deputat PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Cîmpeanu  Sorin Mihai  - deputat ALDE; Ciofu Tamara-
Dorina  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Florea 
Damian  - deputat ALDE; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE; Huncă  
Mihaela  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Vosganian 
Varujan  - deputat ALDE

L79/2017

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

69

respins de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2017)

Propunere legislativă privind unele măsuri de 
cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; 
Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; 
Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Antal  István-János  - 
deputat UDMR; Anton Anton  - deputat ALDE; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat 
PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Bran  Ioana  - deputat PSD; Cherecheş  Viorica  - deputat 
PNL; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat 
PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Dobrovie  Matei-Adrian  - 
deputat USR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Gheorghiu  
Bogdan  - deputat PNL; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Ioniţă  Antoneta  - deputat 
PNL; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; 
Mocanu Adrian  - deputat PMP; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oprişcan Mihai Doru  - deputat 
PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Pau  Radu - Adrian  - deputat PSD; Pirtea  Marilen - Gabriel  - 
deputat PNL; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; 
Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat 
PNL; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PMP; Tabugan Ion  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat 
PMP; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tomac Eugen  - deputat PMP; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vasile  
Daniel  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Vass  Levente  - deputat UDMR

L194/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

70

Propunere legislativă pentru completarea art.271 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

Stan Ioan  - senator PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-
Augustin  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Rotaru  
Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD

L197/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

71
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind combaterea ambroziei

Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Hărău Eleonora-Carmen  - 
senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; 
Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat 
PNL; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; 
Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; Márton Árpád-
Francisc  - deputat UDMR; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nicoară 
Romeo-Florin  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; 
Popescu  Pavel  - deputat PNL; Predoiu  Marian-Cătălin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat 
PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-
Florin  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Şovăială  
Constantin  - deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

L199/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

72

Propunere legislativă privind unele măsuri de 
reorganizare şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României, 
republicată

Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; 
Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  
Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat 
PNL; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat USR; Huţucă  Bogdan-Iulian  - 
deputat PNL; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Mareş  Mara  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - 
deputat PNL; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Oros Nechita-
Adrian  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Raeţchi 
Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat 
USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stamatian  Vasile-
Florin  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Varga Vasile  - deputat PNL; Zainea  Cornel  - 
deputat USR

L200/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

73

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor economice ale statului

Arcan Emilia  - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; 
Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; 
Dogariu Eugen  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Iordache 
Virginel  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - 
senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pațurcă Roxana-
Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - 
senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - 
senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD

L201/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

74
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Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind modificarea alineatului 
(4) a articolului 1 din  Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 
6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Dănăilă Leon  - senator PNL; 
Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Oprea Stefan-Radu  - senator 
PSD; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Vela Ion-Marcel  - senator 
PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL

L202/2017
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

75
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul
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Propunere legislativă LEGE-CADRU privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădălău 
Niculae  - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu 
Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; 
Cârciumaru Florin  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - 
senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - 
senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Federovici Doina-
Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ilea Vasile  - senator 
PSD; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator ALDE; Leș 
Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; 
Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; 
Marin Nicolae  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Niță Ilie  - senator ALDE; Nicolae Şerban  - 
senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-
Adrian  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Popescu-Tăriceanu 
Călin-Constantin-Anton  - senator ALDE; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian  - 
senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Ruse Mihai  - senator ALDE; 
Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Sibinescu 
Ionuț  - senator ALDE; Silistru Doina  - senator PSD; Simionca Ioan  - senator ALDE; Smarandache Miron-
Alexandru  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - 
senator PSD; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PSD; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Anton Anton  - 
deputat ALDE; Avram Constantin  - deputat ALDE; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Babuş Radu  - deputat 
PSD; Badea Leonardo  - deputat PSD; Bălănescu  Alexandru  - deputat PSD; Bârlădeanu  Dragoş-Petruţ  - 
deputat PSD; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Birchall Ana  - deputat PSD; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - 
deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel  - deputat PSD; Bogaciu  Alexandra-Corina  - deputat PSD; Bogdan 
Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Borza  Remus-Adrian  - deputat ALDE; Bran  Ioana  - deputat PSD; 
Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - 
deputat PSD; Burciu  Cristina  - deputat PSD; Căciulă  Aurel  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; 
Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Căprar Dorel-Gheorghe  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - 
deputat PSD; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Chiriţă Dumitru  - deputat PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; 
Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; 
Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; 
Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Dobre Mircea-Titus  - deputat PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; 
Dobrovici-Bacalbaşa  Nicolae  - deputat PSD; Drăghici Mircea-Gheorghe  - deputat PSD; Dragnea Nicolae-
Liviu  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; 
Durbacă Eugen  - deputat ALDE; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; 
Furtună  Mirela  - deputat PSD; Găină Mihăiţă  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  
Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gerea Andrei Dominic  - deputat 
ALDE; Halici  Nicuşor  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - 
deputat PSD; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Iacomi  Iulian  - deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; 
Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - 
deputat PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Itu Cornel  - deputat PSD; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat 
PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; 
Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat 

L111/2017

A devenit Legea nr. 
153/28.06.2017 
promulgatã prin decret 
nr. 580/28.06.2017 
publicatã în M.O. 
492/28.06.2017

76

adoptat de Senat 
(23.05.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.06.2017)
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PSD; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat PSD; Meiroşu  Marilena-
Emilia  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana  - deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; 
Moagher  Laura-Mihaela  - deputat PSD; Mohaci Mihai  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; 
Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; 
Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat PSD; Nicolicea Eugen  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; 
Niţă  Nicu  - deputat PSD; Nosa Iuliu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - 
deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pau  Radu - Adrian  - 
deputat PSD; Peţa  Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Petric Octavian  - 
deputat PSD; Pleşoianu  Liviu Ioan Adrian  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Popa  Florin  - 
deputat PSD; Popa  Mihai Valentin  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Presură  
Alexandra  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat 
PSD; Răduț Violeta  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; 
Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Şarapatin  Elvira  - deputat PSD; 
Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Simonis  Alfred - 
Robert  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Şotcan  Theodora  - deputat PSD; Şova Lucian  - 
deputat PSD; Spânu  Ion  - deputat PSD; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat 
PSD; Suciu Matei  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat 
ALDE; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Tîlvăr Angel  - deputat PSD; Todor  Adrian  - deputat PSD; 
Toma  Ilie  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; Truşcă  Constantin  - deputat PSD; Tudor  
Beatrice  - deputat PSD; Tudose Mihai  - deputat PSD; Tuşa Adriana Diana  - deputat PSD; Ursu Răzvan-
Ion  - deputat PSD; Văcaru  Alin Vasile  - deputat PSD; Vasilescu Lia-Olguţa  - deputat PSD; Vasilică Radu 
Costin  - deputat PSD; Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Vişan  George-
Gabriel  - deputat PSD; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat PSD; Vlase Petru Gabriel  - deputat PSD; 
Vosganian Varujan  - deputat ALDE; Weber Mihai  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat 
PSD

Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 
Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată 
Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor 
Anticomunişti)

Chițac Vergil  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Gheorghe 
Andrei Daniel  - deputat PNL

b162/2017
trimis spre avizare

77

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991

Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dobrovie  
Matei-Adrian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat 
USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

b163/2017
trimis spre avizare

78
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulterioare

Arcan Emilia  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stan 
Ioan  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Bran  Ioana  - 
deputat PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Ciocan Dan  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat 
PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Dragnea Nicolae-Liviu  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat 
PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen 
Ileana  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - 
deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Pop Georgian  - deputat PSD; 
Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - 
deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Vlase Petru Gabriel  - deputat PSD

L133/2017

Trimis la promulgare

79

adoptat de Senat 
(12.06.2017)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2017)

Propunere legislativă privind completarea art.281 
alineatul 1 litera f din Legea nr.135 din 15 iulie 2010 
privind Codul de procedură penală

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; 
Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Lungu 
Vasile-Cristian  - senator PMP; Simionca Ioan  - senator ALDE; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Bozianu  
Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; 
Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PMP; Tabugan Ion  - deputat PMP

b166/2017
trimis spre avizare

80

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
societăţilor 31/1990

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Abu-
Amra  Lavinia-Corina  - deputat USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - 
deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Calista  Mara-
Daniela  - deputat PNL; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; 
Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; 
Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat 
PNL; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; 
Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - 
deputat USR; Pop  Andrei  - deputat PSD; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-
Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat 
USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Vosganian Varujan  - deputat ALDE; Zainea  Cornel  - deputat 
USR

b170/2017
trimis spre avizare

81
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Novák 
Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cîmpeanu  Sorin Mihai  - 
deputat ALDE; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Farago Petru  - deputat UDMR; Ganţ Ovidiu Victor  - 
deputat FDGR (minoritãti); Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  
József-György  - deputat UDMR; Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Sighiartău  Robert-Ionatan  - 
deputat PNL; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Turcescu  Robert-Nicolae  - 
deputat PMP; Vass  Levente  - deputat UDMR; Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Vlad  Sergiu 
Cosmin  - deputat USR; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L99/2017

anuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

82

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.05.2017)

adoptat de Senat 
(27.06.2017)

Propunere legislativă privind declararea Zilei de 10 
mai drept "Ziua independenţei naţionale"

Hadârcă Ion  - senator ALDE

b173/2017
trimis spre avizare

83

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Benea Adrian-
Dragoș  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; Butunoi 
Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; 
Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator 
PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator 
PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator 
PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manda 
Iulian-Claudiu  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; 
Marin Nicolae  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan 
Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; 
Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; 
Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-
Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Teodorovici 
Eugen-Orlando  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu 
Adrian  - senator PSD

b174/2017
trimis spre avizare

84
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal

Arcan Emilia  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Caracota Iancu  - senator PNL; 
Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Dogariu Eugen  - 
senator PSD; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ganea Ion  - 
senator PMP; Goțiu Remus Mihai  - senator USR; Iordache Virginel  - senator PSD; Lungu Dan  - senator 
USR; Lupu Victorel  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Nicoară Marius-Petre  - 
senator PNL; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pavel Marian  - 
senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Salan Viorel  - 
senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator 
PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; 
Antal  István-János  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR

b176/2017
trimis spre avizare

85

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Covaciu Severica-Rodica  - senator 
PMP; Dănăilă Leon  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Ganea Ion  - senator PMP; 
Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Ilea Vasile  - senator PSD; Ionașcu Gabi  - senator PMP; László 
Attila  - senator UDMR; Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Salan Viorel  - senator PSD; Sibinescu 
Ionuț  - senator ALDE; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Toma Vasilică  - senator PSD; Bichineţ 
Corneliu  - deputat PMP; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cătăniciu 
Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; 
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat 
PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - 
deputat PNL; Itu Cornel  - deputat PSD; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat 
PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Oprea Dumitru  - deputat PNL; 
Oprişcan Mihai Doru  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat 
PMP; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-
Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; 
Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat 
PNL

b179/2017
trimis spre avizare

86

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman

Stan Ioan  - senator PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-
Augustin  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Rotaru  
Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD

b180/2017
trimis spre avizare

87
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.53/2003 - Codul Muncii

Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; 
Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL

b183/2017
trimis spre avizare

88

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 
(1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul 
Muncii

Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; 
Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL

b184/2017
trimis spre avizare

89

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dănăilă Leon  - senator PNL; Dircă George-Edward  - senator 
USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator 
PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - 
senator USR; Mirea Siminica  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pereş Alexandru  - 
senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; 
Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - 
senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Nicolăescu 
Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Schelean Valeria-Diana  - deputat 
PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL

b187/2017
trimis spre avizare

90

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator 
PNL; Chirteș Ioan-Cristian  - senator PNL; Dănăilă Leon  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator 
PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - 
senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; 
Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; 
Andronache Gabriel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat 
PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - 
Gabriel  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Săftoiu 
Ana Adriana  - deputat PNL; Schelean Valeria-Diana  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; 
Turcan Raluca  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

b188/2017
Retras de către iniţiator

91
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind modificarea Art.2, 
alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele 
măsuri în domeniul asigurării unor categorii de 
persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, 
alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE 
ASIGURARE SOCIALĂ

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; 
Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chițac Vergil  - senator PNL; Chirteș Ioan-Cristian  - senator PNL; Cîțu 
Florin-Vasile  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Dănăilă Leon  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-
Daniel  - senator PNL; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; 
Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Nicoară Marius-Petre  - senator 
PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; 
Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator 
PNL

b189/2017
trimis spre avizare

92

Propunere legislativă privind funcţionarea Băncii de 
Dezvoltare a României - EximBank S.A

Arcaş Viorel  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Tánczos Barna  - senator UDMR; 
Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD

b190/2017
trimis spre avizare

93

Propunere legislativă privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri publice de la plata unor 
sume reprezentând venituri de natură salarială

Arcaş Viorel  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; 
Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD

b191/2017
trimis spre avizare

94

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; 
Ionașcu Gabi  - senator PMP; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Coliu  
Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Simionca  
Ionuţ  - deputat PMP; Tabugan Ion  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

b194/2017
trimis spre avizare

95
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.134 din 2010 privind Codul de procedura Civilă

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; 
Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; 
Movilă Petru  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; 
Tabugan Ion  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

b195/2017
trimis spre avizare

96

Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului 
de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş 
"AUTOSTRADA UNIRII"

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Caracota Iancu  - senator PNL; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; 
Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; László 
Attila  - senator UDMR; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Lupu Victorel  - senator PSD; Pănescu Doru-
Adrian  - senator PSD; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Toma Vasilică  - senator PSD; Turos Lóránd  - 
senator UDMR; Abu-Amra  Lavinia-Corina  - deputat USR; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); 
Alexe Costel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Balan Ioan  - 
deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bode Lucian Nicolae  - deputat 
PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Buicu Corneliu-Florin  - 
deputat PSD; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - 
deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Erdei-
Dolóczki István  - deputat UDMR; Ganţ Ovidiu Victor  - deputat FDGR (minoritãti); Gheorghe Andrei 
Daniel  - deputat PNL; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; 
Goga  Octavian  - deputat PMP; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat 
PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; 
Mocanu Adrian  - deputat PMP; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; Olar 
Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oprişcan Mihai Doru  - deputat PNL; Paşcan Emil-
Marius  - deputat PMP; Petreţchi  Nicolae-Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); Pistru-Popa Eusebiu-
Manea  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; Predoiu  Marian-
Cătălin  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat 
PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Rotaru  Răzvan-Ilie  - 
deputat PSD; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Seres Dénes  - deputat UDMR; Simionca  Ionuţ  - 
deputat PMP; Socotar  Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Steriu 
Valeriu-Andrei  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; 
Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Varga Vasile  - deputat PNL; Vass  Levente  - deputat UDMR; 
Voicu Mihai Alexandru  - deputat PNL; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

b197/2017
trimis spre avizare

97
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al 
art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat PNL; Alexe Costel  - deputat 
PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat 
PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Boroianu  Aurel-Robert  - deputat PNL; 
Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; 
Cupşa Ioan  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; 
Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  
Nicolae  - deputat PNL; Gudu Vasile  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-
Iulian  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  
Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - 
deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Olar 
Corneliu  - deputat PNL; Olteanu  Daniel  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oprişcan Mihai 
Doru  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; Pistru-Popa Eusebiu-Manea  - deputat PNL; Popescu  
Virgil-Daniel  - deputat PNL; Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; Predoiu  Marian-Cătălin  - deputat PNL; 
Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-
Marian  - deputat PNL; Şişcu  George  - deputat PNL; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - 
deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Voicu Mihai Alexandru  - 
deputat PNL

b198/2017
trimis spre avizare

98

Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 
180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a 
Municipiului Buzău

Romașcanu Lucian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; 
Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Radu  
Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD

b200/2017
trimis spre avizare

99

Propunere legislativă pentru completarea articolului 
8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri

Cristina Ioan  - senator PNL; Nicoară Marius-Petre  - senator PNL

b201/2017
trimis spre avizare

100
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzarii-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului

Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Buican Cristian  - deputat 
PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - 
deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - 
deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - 
deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Varga  
Glad-Aurel  - deputat PNL

b205/2017
trimis spre avizare

101

Propunere legislativă pentru completarea art.6 din 
Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului 
forestier naţional

Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Şimon Gheorghe  - deputat PSD

b207/2017
trimis spre avizare

102

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de 
autor şi drepturile conexe dreptului de autor

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Creţu Gabriela  - senator PSD; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goțiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; 
Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Wiener Adrian  - senator USR; Iurişniţi  Cristina-
Ionela  - deputat USR

b208/2017
trimis spre avizare

103
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; 
Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Verestóy Attila  - senator UDMR; Antal  
István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benkő  
Erika  - deputat UDMR; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-
Ibolya  - deputat UDMR; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calotă 
Florică Ică  - deputat ALDE; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; 
Fădor  Angelica  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat RO.AS.IT 
(minoritãti); Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; 
Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat PSD; Olar Corneliu  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat 
PNL; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Sebestyén  Csaba-
István  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Tabugan Ion  - deputat PMP; Vass  Levente  - 
deputat UDMR; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L137/2017

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

104

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991

Hadârcă Ion  - senator ALDE

b212/2017
trimis spre avizare

105

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.49/2011

Chițac Vergil  - senator PNL; Chirteș Ioan-Cristian  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Dănăilă 
Leon  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Nicoară 
Marius-Petre  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa 
Cornel  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Vela Ion-Marcel  - senator PNL

b214/2017
trimis spre avizare

106

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 
şi modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

Mihu Ștefan  - senator PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Teodorovici 
Eugen-Orlando  - senator PSD

b215/2017
trimis spre avizare

107
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă Lege pentru abrogarea 
articolelor 49 şi 50 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru 
abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea 
Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goțiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; 
Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Abu-Amra  Lavinia-Corina  - deputat USR; Barna  Ilie Dan  - 
deputat USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat USR; Botez  
Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dan  
Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; 
Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat 
USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - 
deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-
Iulius-Gavril  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; 
Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-
Răzvan  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; 
Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu 
Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b216/2017

108

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator 
PNL; Dănăilă Leon  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - 
senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - 
senator PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; 
Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator 
PNL; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; 
Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; 
Fădor  Angelica  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat 
PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat 
PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

b217/2017
trimis spre avizare

109
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind transmiterea unui teren 
din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în 
domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

Arcan Emilia  - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator 
PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - 
senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD; Deneş Ioan  - 
senator PSD; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Diaconescu Renică  - senator PSD; Dunca Marius-
Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ilea 
Vasile  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; Marciu Ovidiu-
Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; 
Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pop 
Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; 
Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; 
Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator 
PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; 
Dîrzu Ioan  - deputat PSD

b218/2017
trimis spre avizare

110

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 
privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor 
şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 
2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi pentru 
completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; 
Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chirteș Ioan-Cristian  - senator PNL; Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; 
Dănăilă Leon  - senator PNL; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator 
PNL; Mirea Siminica  - senator PNL; Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Șoptică Costel  - senator PNL; 
Pereş Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; 
Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Vela Ion-Marcel  - senator 
PNL; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat 
PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL

b221/2017
trimis spre avizare

111
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 
(7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; 
Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; 
Cherecheş Florica  - deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; 
Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Mocanu Adrian  - deputat PMP; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Olar 
Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - 
deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-
Claudiu  - deputat PNL; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; 
Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; 
Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

b223/2017
trimis spre avizare

112

Propunere legislativă pentru completarea art.30 din 
Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole nr.164/2015

Arcan Emilia  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Calotă 
Florică Ică  - deputat ALDE; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; 
Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat 
PSD

b225/2017
trimis spre avizare

113

Propunere legislativă pentru completarea art.704 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul 
sănătăţii

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Codreanu  Constantin  - 
deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stamatian  Vasile-Florin  - 
deputat PNL; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-
Nicolae  - deputat PMP

b229/2017
trimis spre avizare

114

Propunere legislativă privind asigurarea 
infrastructurii de alimentare pentru vehiculele 
electrice

Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - 
deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat 
PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat 
PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; 
Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Varga  
Glad-Aurel  - deputat PNL

b231/2017
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 
mai - Ziua ardelenilor

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Ionașcu Gabi  - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator 
PMP; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat 
PNL; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - 
deputat PMP; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Goga  Octavian  - 
deputat PMP; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Mocanu Adrian  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; 
Olar Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Popescu  
Pavel  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; 
Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - 
deputat PMP; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PMP; Tabugan Ion  - 
deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-
Nicolae  - deputat PMP

b233/2017
trimis spre avizare

116

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind 
protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de 
emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile 
de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - 
deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - 
deputat UDMR

b235/2017
trimis spre avizare

117

Propunere legislativă pentru modificarea art.66 
alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

Bădălău Niculae  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator 
PSD; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Covaciu Severica-
Rodica  - senator PMP; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Lungu Dan  - senator USR; Lupu Victorel  - senator 
PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Nicoară Marius-
Petre  - senator PNL; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pavel 
Marian  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Savin Emanoil  - 
senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Biró Rozalia-Ibolya  - 
deputat UDMR

b242/2017
trimis spre avizare

118
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă 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 Municipiului 
Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie 
“Construire Spital Clinic de Urgenţă” în Municipiul 
Braşov

Coliban Allen  - senator USR; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; 
Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Andronache Gabriel  - 
deputat PNL; Antal  István-János  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - 
deputat UDMR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Borza  Remus-Adrian  - deputat ALDE; Bota Marius-
Sorin-Ovidiu  - deputat PSD; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; 
Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Mareş  Mara  - deputat PNL; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; 
Moagher  Laura-Mihaela  - deputat PSD; Mohaci Mihai  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; 
Popa  Mihai Valentin  - deputat PSD; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Toma  Ilie  - deputat PSD; 
Vass  Levente  - deputat UDMR

b245/2017
trimis spre avizare

119

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

Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădălău 
Niculae  - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu 
Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; 
Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator 
PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; Dunca Marius-
Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ilea 
Vasile  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; Manoliu Dan  - 
senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - 
senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Moga 
Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan Ovidiu-
Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Liviu-
Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru 
Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Silistru Doina  - senator 
PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - 
senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Teodorovici Eugen-
Orlando  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-
Constantin  - senator PSD; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; 
Chiriţă Dumitru  - deputat PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-
Iuliu  - deputat PSD; Iftimie  Neculai  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Movilă 
Petru  - deputat PMP; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat 
PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - 
deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD

b249/2017
trimis spre avizare

120
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; 
Szabó Ödön  - deputat UDMR

b257/2017
trimis spre avizare

121

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Arcan Emilia  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; 
Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator 
PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Diaconescu Renică  - senator PSD; 
Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - 
senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fejér 
László-Ödön  - senator UDMR; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; László Attila  - 
senator UDMR; Lupu Victorel  - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - 
senator PSD; Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan Ovidiu-
Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pop 
Liviu-Marian  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - 
senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - 
senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Turos Lóránd  - senator UDMR; Verestóy Attila  - senator 
UDMR; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PSD; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Bogdan Gheorghe-
Dănuţ  - deputat PSD; Bota Marius-Sorin-Ovidiu  - deputat PSD; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Matei Călin-
Vasile-Andrei  - deputat PSD; Mohaci Mihai  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Todor  
Adrian  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD

b258/2017
trimis spre avizare

122

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator 
PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD

b263/2017
trimis spre avizare

123
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Băsescu Traian  - senator PMP; Wiener Adrian  - senator USR; Abu-Amra  Lavinia-Corina  - deputat USR; 
Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat PNL; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Balan Ioan  - deputat 
PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Bica  
Dănuţ  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Bode Lucian 
Nicolae  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Boroianu  Aurel-Robert  - deputat PNL; Bozianu  
Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Buican Cristian  - deputat PNL; 
Bulai  Iulian  - deputat USR; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PSD; Calista  Mara-
Daniela  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Ciuhodaru 
Tudor  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Culeafă  
Mihai  - deputat PNL; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Dobrovie  
Matei-Adrian  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; 
Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat 
UDMR; Furic  Iarco  - deputat UDSCR (minoritãti); Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Gheorghiu  
Bogdan  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Goga  Octavian  - 
deputat PMP; Gudu Vasile  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Intotero Natalia-Elena  - 
deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Itu Cornel  - deputat PSD; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat 
USR; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Lupescu  Dumitru  - deputat 
USR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Mareş  Mara  - deputat PNL; Marica Petru-Sorin  - deputat 
PSD; Mocanu Adrian  - deputat PMP; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; 
Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat PSD; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen  - deputat PNL; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; 
Olar Corneliu  - deputat PNL; Olteanu  Daniel  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oros Nechita-
Adrian  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - 
deputat PSD; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Pistru-Popa Eusebiu-Manea  - deputat PNL; Popescu 
Nicolae-Daniel  - deputat USR; Predoiu  Marian-Cătălin  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat 
PNL; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  
Cristinel  - deputat PNL; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Sebestyén  Csaba-István  - deputat 
UDMR; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Seres Dénes  - deputat UDMR; Sighiartău  Robert-Ionatan  - 
deputat PNL; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Şişcu  George  - deputat PNL; Şovăială  Constantin  - 
deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat PNL; Steriu Valeriu-Andrei  - 
deputat PMP; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stoica  Bogdan-Alin  - deputat ALAR (minoritãti); Suciu 
Vasile-Daniel  - deputat PSD; Tabugan Ion  - deputat PMP; Tîlvăr Angel  - deputat PSD; Tomac Eugen  - 
deputat PMP; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Turcan Raluca  - deputat PNL; Turcescu  Robert-Nicolae  - 
deputat PMP; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vass  Levente  - deputat UDMR; Vîlceanu  Dan  - deputat 
PNL; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

b265/2017
trimis spre avizare

124
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind biletele de valoare care 
pot fi acordate angajaţilor

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator 
UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - 
deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - 
deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-
Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Kelemen 
Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; 
Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - 
deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b266/2017
trimis spre avizare

125

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri 
de protecţie a monumentelor istorice care fac parte 
din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea 
nr.564/2001

Salan Viorel  - senator PSD; Anton Anton  - deputat ALDE; Babuş Radu  - deputat PSD; Băişanu Ştefan-
Alexandru  - deputat ALDE; Borza  Remus-Adrian  - deputat ALDE; Bucura-Oprescu Simona  - deputat 
PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat 
PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Dobre Mircea-Titus  - deputat PSD; Dobrovici-Bacalbaşa  Nicolae  - 
deputat PSD; Dragnea Nicolae-Liviu  - deputat PSD; Florea Damian  - deputat ALDE; Furtună  Mirela  - 
deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Iordache Florin  - 
deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Moagher  Laura-
Mihaela  - deputat PSD; Munteanu Ioan  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Neaţă  
Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - 
deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - 
deputat PSD; Plumb Rovana  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-
Constantin  - deputat PSD; Şimon Gheorghe  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; 
Şotcan  Theodora  - deputat PSD; Şova Lucian  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Toma  
Ilie  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Tuşa Adriana Diana  - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - 
deputat PSD; Văcaru  Alin Vasile  - deputat PSD; Vasilică Radu Costin  - deputat PSD; Velcea  Nicolae  - 
deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; Vosganian Varujan  - deputat ALDE; Weber Mihai  - 
deputat PSD

b267/2017
trimis spre avizare

126

Propunere legislativă de modificare a Legii 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările 
ulterioare

Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat 
UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR

b269/2017
trimis spre avizare

127
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator 
PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; 
Lupu Victorel  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; 
Marin Nicolae  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orțan 
Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator 
PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; 
Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Sbîrnea 
Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Trufin Lucian  - 
senator PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD

b277/2017
trimis spre avizare

128

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - 
senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Lungu Dan  - senator 
USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-
Octavian  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR

b278/2017
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator 
PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator 
PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - 
senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Diaconu Adrian-
Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; 
Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; 
Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; 
Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Pațurcă Roxana-Natalia  - 
senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - 
senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator 
PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Boboc  
Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - 
deputat PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; 
Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - 
deputat PSD; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - 
deputat PSD; Meiroşu  Marilena-Emilia  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nechifor Cătălin-
Ioan  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Olar Corneliu  - deputat PNL; Oteşanu  Daniela  - deputat 
PSD; Pau  Radu - Adrian  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; 
Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Simion  Lucian-
Eduard  - deputat PSD; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Suciu Vasile-
Daniel  - deputat PSD; Şarapatin  Elvira  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Tudose Mihai  - 
deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD

b279/2017
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în 
vederea realizării Planului naţional de intervenţie 
pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, 
generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea 
prestării unor servicii de interes economic general 
instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Sănătăţii

Lupu Victorel  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PSD; 
Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Avram Constantin  - deputat ALDE; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Badea 
Leonardo  - deputat PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Bălănescu  Alexandru  - deputat 
PSD; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Boboc Valentin Gabriel  - deputat PSD; Bodea  Marius  - deputat PNL; Bogaciu  Alexandra-Corina  - 
deputat PSD; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Borza  Remus-Adrian  - deputat ALDE; Bucura-
Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat 
PSD; Bulai  Iulian  - deputat USR; Burciu  Cristina  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Căprar Dorel-
Gheorghe  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; 
Chiriac Viorel  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Ciuhodaru 
Tudor  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat 
PNL; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dobrovici-Bacalbaşa  
Nicolae  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; 
Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Ganţ 
Ovidiu Victor  - deputat FDGR (minoritãti); Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - 
deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Ghera Giureci-
Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - 
deputat PSD; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Iacomi  Iulian  - deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; 
Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - deputat 
PNL; Itu Cornel  - deputat PSD; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat 
PSD; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Meiroşu  Marilena-Emilia  - deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - 
deputat PSD; Mohaci Mihai  - deputat PSD; Movilă Petru  - deputat PMP; Munteanu Ioan  - deputat PSD; 
Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Neagu Nicolae  - deputat PNL; 
Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Niţă  
Nicu  - deputat PSD; Olteanu  Daniel  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - 
deputat PSD; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Pau  Radu - Adrian  - deputat PSD; Peţa  Eliza-
Mădălina  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; Petric Octavian  - deputat PSD; Popa  Ştefan-
Ovidiu  - deputat PSD; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; 
Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Roman Ioan Sorin  - deputat 
PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Simionca  Ionuţ  - 
deputat PMP; Şimon Gheorghe  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; Socotar  
Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Şotcan  Theodora  - deputat PSD; Spânu  
Ion  - deputat PSD; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Stănescu 
Alexandru  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; 
Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Todor  Adrian  - deputat PSD; Toma  
Ilie  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR; Varga Vasile  - deputat PNL; Vasilică Radu Costin  - deputat PSD; Vass  Levente  - 
deputat UDMR; Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Vlăducă  Oana-Silvia  - 
deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat PSD; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

b280/2017
trimis spre avizare

131
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; 
Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - 
deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - 
deputat PMP; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Todoran  Adrian-
Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b281/2017
trimis spre avizare

132

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP; Ganea Ion  - senator PMP; 
Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PMP; 
Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; 
Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat 
PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP

b283/2017
trimis spre avizare

133

Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) 
lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Dircă George-Edward  - senator USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat 
USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; 
Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

b287/2017
trimis spre avizare

134

Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea alin (5) al art 65 din Legea nr.263 din 
2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL

b290/2017
trimis spre avizare

135
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare

Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - 
deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Ciuhodaru 
Tudor  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Furtună  
Mirela  - deputat PSD; Gudu Vasile  - deputat PNL; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Huncă  Mihaela  - 
deputat PSD; Ignat Miron  - deputat CRLR (minoritãti); Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Lupaşcu  
Costel  - deputat PSD; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat PSD; Nistor 
Laurenţiu  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Petreţchi  Nicolae-
Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); Popa  Florin  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; 
Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat 
PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Şişcu  George  - deputat PNL; Tîlvăr Angel  - deputat PSD; 
Toma  Ilie  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD

b291/2017
trimis spre avizare

136

Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-
Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul 
Tulcea

Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gudu Vasile  - deputat PNL; 
Ignat Miron  - deputat CRLR (minoritãti); Radu Anişoara  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat 
PSD; Şişcu  George  - deputat PNL

b292/2017
trimis spre avizare

137

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Goțiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; 
Ghinea  Cristian  - deputat USR

b294/2017
trimis spre avizare

138

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD

b295/2017
trimis spre avizare

139
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
naţional, republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare şi a Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ganea Ion  - senator PMP; Goțiu Remus Mihai  - senator USR; 
Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; 
Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - 
deputat USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-
Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Popescu 
Nicolae-Daniel  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Vlad  Sergiu 
Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b300/2017
´nregistrat pt dezbatere

140

Propunere legislativă pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea 
creării de noi locuri de muncă

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Lungu Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benga  
Tudor - Vlad  - deputat USR; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bucura-
Oprescu Simona  - deputat PSD; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; 
Dehelean  Silviu  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  
Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; 
Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Popescu Nicolae-
Daniel  - deputat USR; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; 
Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat PNL; Toma  Ilie  - 
deputat PSD; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  
Cornel  - deputat USR

b301/2017
înregistrat pt dezbatere

141
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în 
sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî 
scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri 
pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport 
aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; Dumitrescu Iulian  - senator PNL; 
Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - 
senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Abu-Amra  Lavinia-
Corina  - deputat USR; Alexe Costel  - deputat PNL; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Balan Ioan  - deputat 
PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; 
Buican Cristian  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; 
Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Csoma  Botond  - deputat 
UDMR; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; 
Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat 
PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; Neagu Nicolae  - deputat PNL; 
Nicolicea Eugen  - deputat PSD; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Petrea  Gabriel  - deputat PSD; 
Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat 
PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Schelean Valeria-
Diana  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Şotcan  
Theodora  - deputat PSD; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; 
Szabó Ödön  - deputat UDMR; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - 
deputat PMP; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Zisopol Dragoş Gabriel  - 
deputat UER (minoritãti)

b302/2017
înregistrat pt dezbatere

142

Propunere legislativă pentru completarea Anexei 
nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

Wiener Adrian  - senator USR

b305/2017
înregistrat pt dezbatere

143
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă - LEGEA ACADEMIEI 
ROMÂNE

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bodog 
Florian Dorel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; 
Cârciumaru Florin  - senator PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - 
senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator 
PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Hadârcă Ion  - senator 
ALDE; Manoliu Dan  - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; Mihu 
Ștefan  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pațurcă 
Roxana-Natalia  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; 
Rotaru Ion  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator PSD; 
Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Boboc Valentin Gabriel  - deputat PSD; Bogaciu  Alexandra-Corina  - 
deputat PSD; Bota Marius-Sorin-Ovidiu  - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Căprar 
Dorel-Gheorghe  - deputat PSD; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Iancu  
Marius-Ionel  - deputat PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Popa  Ştefan-
Ovidiu  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Todor  
Adrian  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Vlăducă  Oana-
Silvia  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat PSD

b306/2017
înregistrat pt dezbatere

144

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 
privind locuinţele, republicată

Goțiu Remus Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Abu-Amra  Lavinia-Corina  - 
deputat USR; Anton Anton  - deputat ALDE; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Barna  Ilie Dan  - deputat 
USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-
Constantin  - deputat PSD; Burciu  Cristina  - deputat PSD; Căciulă  Aurel  - deputat PSD; Chichirău  
Cosette-Paula  - deputat USR; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; 
Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat USR; Georgescu  Nicolae  - deputat 
PSD; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Halici  Nicuşor  - deputat PSD; Itu Cornel  - deputat PSD; Kulcsár-
Terza  József-György  - deputat UDMR; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; 
Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; 
Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat PSD; Moagher  Laura-Mihaela  - deputat PSD; Moldovan  Sorin-Dan  - 
deputat PNL; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat 
PSD; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Pop  
Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Radu Anişoara  - deputat PSD; Radu  
Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; Rădulescu  Dan-
Răzvan  - deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Spânu  Ion  - deputat PSD; Surgent  Marius-
Gheorghe  - deputat ALDE; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD; 
Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vasile  Daniel  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Vişan  George-Gabriel  - 
deputat PSD

b308/2017
înregistrat pt dezbatere
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal

Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - 
deputat ALDE; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Nicolicea Eugen  - deputat PSD; Varga Vasile  - 
deputat PNL

b309/2017
înregistrat pt dezbatere

146

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de probaţiune

Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - 
deputat ALDE; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Nicolicea Eugen  - deputat PSD; Varga Vasile  - 
deputat PNL

b310/2017
înregistrat pt dezbatere

147

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din 
Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice

Bulacu Romulus  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; 
Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Șoptică Costel  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; 
Popa Ion  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Heiuş  
Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Olar 
Corneliu  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL

b315/2017
înregistrat pt dezbatere

148
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing 
şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de 
Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator 
PMP; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Caracota Iancu  - 
senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Diaconescu Renică  - 
senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-
Viorel  - senator PSD; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Ganea Ion  - senator PMP; Gorghiu Alina-
Ștefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Iordache Virginel  - senator PSD; Manoliu 
Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Meleşcanu Teodor-Viorel  - senator ALDE; Mihu Ștefan  - senator PSD; 
Mirea Siminica  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; 
Șoptică Costel  - senator PNL; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pîrvulescu 
Eugen  - senator PNL; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; 
Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Stângă George-Cătălin  - senator 
PNL; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Talpoș Ioan-Iustin  - senator PMP; Toma Cătălin Dumitru   - 
senator PNL; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator PSD; 
Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; 
Badea Leonardo  - deputat PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Bucura-Oprescu Simona  - 
deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Căprar Dorel-Gheorghe  - deputat PSD; Cătăniciu 
Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat 
ALDE; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Goga  Octavian  - deputat Independent; Iancu Iulian  - 
deputat PSD; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat PSD; Pop  
Andrei  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Szabó Ödön  - 
deputat UDMR; Todor  Adrian  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; Varga Vasile  - deputat 
PNL; Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Turos Lóránd - senator UDMR

b320/2017
înregistrat pt dezbatere
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator 
PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - 
senator PSD; Caracota Iancu  - senator PNL; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Diaconescu Renică  - 
senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Filipescu Răducu-
George  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania  - senator PNL; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ilie Viorel  - 
senator ALDE; Leș Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-
Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Meleşcanu 
Teodor-Viorel  - senator ALDE; Mihu Ștefan  - senator PSD; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Oprea 
Stefan-Radu  - senator PSD; Șoptică Costel  - senator PNL; Orțan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pavel 
Marian  - senator PSD; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Ion  - senator PNL; Preda Radu-Cosmin  - 
senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - 
senator PSD; Ruse Mihai  - senator ALDE; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; 
Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Simionca Ioan  - senator ALDE; Smarandache Miron-Alexandru  - senator 
PSD; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - 
senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Turos Lóránd  - senator UDMR; Ţuţuianu Adrian  - senator 
PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Anton Anton  - deputat ALDE; 
Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Avram Constantin  - deputat ALDE; Badea Leonardo  - deputat PSD; 
Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Calotă Florică Ică  - 
deputat ALDE; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Chiriţă Dumitru  - 
deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Cupă Ion  - deputat 
ALDE; Florea Damian  - deputat Independent; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gheorghe Andrei Daniel  - 
deputat PNL; Goga  Octavian  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Iancu Iulian  - 
deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - 
deputat ALDE; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Moagher  Laura-
Mihaela  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - 
deputat PSD; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; 
Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat 
PSD; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Surgent  Marius-Gheorghe  - 
deputat ALDE; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - 
deputat PSD; Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD

b321/2017
înregistrat pt dezbatere
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea OUG 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădălău Niculae  - senator PSD; 
Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - 
senator PSD; Caracota Iancu  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Cseke Attila-Zoltan  - senator 
UDMR; Diaconescu Renică  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-
Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Gorghiu 
Alina-Ștefania  - senator PNL; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Ilie 
Viorel  - senator ALDE; Iordache Virginel  - senator PSD; Leș Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Manoliu 
Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Meleşcanu Teodor-Viorel  - senator ALDE; Mihu Ștefan  - senator PSD; 
Mirea Siminica  - senator PNL; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Șoptică Costel  - senator PNL; Orțan 
Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Preda Radu-
Cosmin  - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian  - senator PSD; Romașcanu Lucian  - senator PSD; 
Rotaru Ion  - senator PSD; Ruse Mihai  - senator ALDE; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - 
senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Stângă 
George-Cătălin  - senator PNL; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma Cătălin Dumitru   - senator 
PNL; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Turos Lóránd  - senator UDMR; Ţuţuianu 
Adrian  - senator PSD; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PNL; Andruşcă  
Dănuţ  - deputat PSD; Anton Anton  - deputat ALDE; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Avram Constantin  - 
deputat ALDE; Badea Leonardo  - deputat PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Bucura-
Oprescu Simona  - deputat PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Căprar Dorel-Gheorghe  - deputat 
PSD; Chiriţă Dumitru  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat 
PSD; Cupă Ion  - deputat ALDE; Florea Damian  - deputat Independent; Furtună  Mirela  - deputat PSD; 
Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Goga  Octavian  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - deputat 
PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; 
Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Matei Călin-Vasile-Andrei  - 
deputat PSD; Moagher  Laura-Mihaela  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - 
deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat 
PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat 
PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Stancu  Florinel  - deputat 
PSD; Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; Todor  Adrian  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - 
deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD; Velcea  Nicolae  - deputat 
PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD

b322/2017
înregistrat pt dezbatere

151

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării

Bulacu Romulus  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; 
Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Șoptică Costel  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; 
Popa Ion  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Heiuş  
Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; Neagu 
Nicolae  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL

b316/2017
înregistrat pt dezbatere
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.111 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Bulacu Romulus  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; 
Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Șoptică Costel  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; 
Popa Ion  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Heiuş  
Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Olar 
Corneliu  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL

b317/2017
înregistrat pt dezbatere

153

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 
53/2003 privind Codul muncii*)

Bulacu Romulus  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; 
Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Șoptică Costel  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; 
Popa Ion  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Heiuş  
Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; Neagu 
Nicolae  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Varga  Glad-
Aurel  - deputat PNL

b318/2017
înregistrat pt dezbatere

154

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 
49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

Nicoară Marius-Petre  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - 
deputat PNL

b319/2017
înregistrat pt dezbatere
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

la data de 4 iulie 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

4

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 33

A) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 2

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 2
B) ordonanţe de urgenţã 31

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

8

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 17

 -  cu raport finalizat 1

 -  înscrise pe ordinea de zi 4

 - în reexaminare 1

II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 32

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

3

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 16

 -  cu raport finalizat 1

 -  înscrise pe ordinea de zi 11

 - în reexaminare 1

Pagina 1 din 24 iulie 2017 13:14:36

Biroul baze de date economice și legislative

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  158/195



Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

III. Propuneri legislative 235

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

119

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 81

 -  cu raport finalizat 6

 -  înscrise pe ordinea de zi 24

 - în reexaminare 5

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 300

*) CU SEDINTA COMUNA
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

la data de 4 iulie 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

4

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 33

A) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 2

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 2

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

L4/20171

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2016 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

L5/20172

B) ordonanţe de urgenţã 31

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

8

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor 
pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a 
exportului

b323/20171

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere 
pe rețeaua de drumuri naționale din România

b324/20172

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare

b325/20173

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

b326/20174

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de 
apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative

b327/20175
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

b328/20176

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte 
normative

b329/20177

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

b330/20178

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 17

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

L550/20081

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L317/20122

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în 
hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013

L55/20133

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L99/20134

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului

L169/20145

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L352/20146
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

L689/20147

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

L109/20158

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii

L630/20169

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

L6/201710

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016

L7/201711

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului 
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum 
şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

L22/201712

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

L55/201713

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

L163/201714

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României 
la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene

L164/201715

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

L177/201716

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

L178/201717

 -  cu raport finalizat 1

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

L405/20151
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

 -  înscrise pe ordinea de zi 4

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul educaţiei şi cercetării

L509/20101

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

L660/20112

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L207/20163

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000

L150/20174

 - în reexaminare 1

Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism

L206/20071
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 32

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

3

Proiect de lege pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la 
Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, 
semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

b312/20171

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016

b313/20172

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016

b314/20173

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 16

 Legea educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţiiL344/20101

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

L112/20172

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015

L113/20173

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa 
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 
conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

L148/20174

LEGEA preveniriiL158/20175

Proiect de lege privind abrogarea art.35 din Legea 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

L159/20176

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

L161/20177

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

L162/20178
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

L174/20179

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 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

L175/201710

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

L176/201711

Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime 
de ţiţei şi/sau produse petroliere

L179/201712

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

L180/201713

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a 
României

L181/201714

Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

L182/201715

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

L193/201716

 -  cu raport finalizat 1

Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea 
benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de 
distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la 
stațiile de benzină

L134/20171

 -  înscrise pe ordinea de zi 11

Proiect de lege - Legea educaţiei naţionaleL491/20091

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie al bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2010

L616/20112

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

L617/20113
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

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

L393/20124

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011

L394/20125

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

L241/20136

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2012

L546/20137

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012

L547/20138

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2013

L568/20149

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

L569/201410

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014

L350/201511

 - în reexaminare 1

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor 
competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă 
privind administraţia publică

L638/20131
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

III. Propuneri legislative 235

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

119

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 
din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române

b36/20171

Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua 
Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua 
Partizanilor Anticomunişti)

b162/20172

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991

b163/20173

Propunere legislativă privind completarea art.281 alineatul 1 litera f din 
Legea nr.135 din 15 iulie 2010 privind Codul de procedură penală

b166/20174

Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990b170/20175

Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată

b171/20176

Propunere legislativă privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua 
independenţei naţionale"

b173/20177

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari

b174/20178

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal

b176/20179

Propunere legislativă pentru completarea art.131 din Legea nr.31/1990 
privind societătile comerciale

b177/201710

Propunere legislativă pentru completare art.87 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

b178/201711

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

b179/201712

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman

b180/201713
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Titlul proiectului de legeNr. 
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii

b183/201714

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 
145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

b184/201715

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

b187/201716

Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea 
nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii 
de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, 
alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

b189/201717

Propunere legislativă privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a 
României - EximBank S.A

b190/201718

Propunere legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

b191/201719

Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală

b192/201720

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

b193/201721

Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 
din 19 februarie 1991

b194/201722

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134 din 2010 privind 
Codul de procedura Civilă

b195/201723

Propunere legislativă privind câinii salvamontiştib196/201724

Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII"

b197/201725

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale

b198/201726

Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor

b199/201727

Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond 
forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului 
Buzău

b200/201728
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Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-
Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri

b201/201729

Propunere legislativă pentru susţinerea reîntregirii familiei de români 
cu ocazia Centenarului Marii Uniri

b204/201730

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 
7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzarii-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

b205/201731

Propunere legislativă pentru completare art.62 şi modificarea art.110 
din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic

b206/201732

Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.56/2010 
privind accesibilizarea fondului forestier naţional

b207/201733

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de 
autor

b208/201734

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991

b212/201735

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011

b214/201736

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 şi modificarea 
anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice

b215/201737

Propunere legislativă Lege pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din 
Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru 
abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

b216/201738

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 
din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

b217/201739
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Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat 
în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în 
domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local 
al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

b218/201740

Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscaleb219/201741

Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe langă casele 
de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de 
Ucenicie

b220/201742

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi 
pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare

b221/201743

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 
din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

b223/201744

Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.39 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul Penal

b224/201745

Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015

b225/201746

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României

b226/201747

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 
din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

b227/201748

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

b228/201749

Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 
privind reforma in domeniul sănătăţii

b229/201750

Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase 
din parcurile naţionale

b230/201751
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Propunere legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare 
pentru vehiculele electrice

b231/201752

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

b232/201753

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilorb233/201754

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 
din Legea minelor nr.85/2003

b234/201755

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate 
de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din 
zona Suplacu de Barcău

b235/201756

Propunere legislativă pentru înfiinţarea în cadrul Ministerului 
Transporturilor-Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a 
autovehiculelor

b239/201757

Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

b240/201758

Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din 
România

b241/201759

Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 
din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

b242/201760

Propunere legislativă 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 Municipiului Braşov, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie “Construire Spital Clinic de Urgenţă” în 
Municipiul Braşov

b245/201761

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

b246/201762

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea 
pomiculturii nr.348/2003

b247/201763

Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului în domeniul privat al statului şi în proprietatea 
asociaţiilor angajaţilor din centrele de perfecţionare profesională 
agricolă

b248/201764
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri

b249/201765

Propunere legislativă privind externarea din unitățile sanitare a 
persoanelor de religie mozaică decedate

b252/201766

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

b257/201767

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

b258/201768

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

b263/201769

Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică

b264/201770

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor

b265/201771

Propunere legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate 
angajaţilor

b266/201772

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor 
istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin 
Legea nr.564/2001

b267/201773

Propunere legislativă privind anularea unor obligaţii fiscaleb268/201774

Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare

b269/201775

Propunere legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a 
drumurilor publice la nivel cu cale ferată

b270/201776

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 30 mai - Ziua limbii şi 
teatrului idiş

b276/201777

Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000

b277/201778

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

b278/201779

Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

b279/201780
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Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" 
în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea 
îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi 
încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general 
instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 
Sănătăţii

b280/201781

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

b281/201782

Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit. c) din Legea nr.263 
din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

b282/201783

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

b283/201784

Propunere legislativă privind completarea art.287 din Legea nr.286 din 
17 iulie 2009 privind Codul penal

b284/201785

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat

b285/201786

Propunere legislativă pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil

b286/201787

Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit. a) din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice

b287/201788

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 100 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

b288/201789

Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

b289/201790

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin (5) al art 
65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

b290/201791

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 29 iunie 
2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare

b291/201792

Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în 
domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

b292/201793
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură

b294/201794

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

b295/201795

Propunere legislativă privind inseminarea artificială umană şi sporirea 
natalităţii

b296/201796

Propunere legislativă privind exploatarea si comercializarea masei 
lemnoase

b297/201797

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii 227/2015 
privind Codul Fiscal

b298/201798

Propunere legislativă privind marcarea calităţii produselorb299/201799

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii 
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare

b300/2017100

Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de 
piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă

b301/2017101

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să 
poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru 
clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea 
unităţii administrativ-teritoriale

b302/2017102

Propunere legislativă pentru completarea art.7 şi modificarea art.460 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

b303/2017103

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare

b304/2017104

Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 
din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

b305/2017105

Propunere legislativă - LEGEA ACADEMIEI ROMÂNEb306/2017106

Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normativeb307/2017107
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 
din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

b308/2017108

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal

b309/2017109

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.252/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

b310/2017110

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

b311/2017111

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice

b315/2017112

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.27/1996 privind 
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării

b316/2017113

Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

b317/2017114

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind 
Codul muncii*)

b318/2017115

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

b319/2017116

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing 
precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului

b320/2017117

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

b321/2017118

Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori

b322/2017119

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 81

Propunere legislativă pentru modificarea alin(2) al art.131 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară

L1025/20061

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară

L124/20082
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Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitarL340/20103

Propunere legislativă privind statutul personalului didacticL341/20104

Propunere legislativă  - Legea învăţământului superiorL342/20105

Propunere legislativă - Legea educaţiei naţionaleL343/20106

Propunere legislativă privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 
Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare 
conform Legii de ratificare nr.282/2007

L558/20137

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori

L269/20148

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011

L380/20149

Propunere legislativă 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

L635/201410

Propunere legislativă privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
administraţia publică locală

L700/201411

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

L197/201512

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

L565/201513

Propunere legislativă pentru modificarea art.133 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L634/201514

Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu

L686/201515

Lege pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare

L331/201616

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 
2004, republicată

L382/201617

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 
05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educaţia 
naţională

L400/201618
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.148 
din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr.504/2002 a 
audiovizualului

L467/201619

Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor

L468/201620

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind 
securitatea naţională a României, republicată

L545/201621

Propunere legislativă  de revizuire a Constituţiei RomânieiL569/201622

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

L584/201623

Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu

L592/201624

Propunere legislativă pentru modificarea art. 262 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale

L594/201625

Propunere legislativă pentru aprobarea Programului carne de porc din 
fermele româneşti

L57/201726

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

L67/201727

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

L76/201728

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.111 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L77/201729

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

L79/201730

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală

L80/201731

Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a 
Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva 
practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă 
asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr.L193/1, din data de 19 iulie 2016

L81/201732

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile

L87/201733

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

L100/201734
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din 
România

L101/201735

Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

L102/201736

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal

L103/201737

Propunere legislativă  privind măsurile alternative de executare a 
pedepselor privative de libertate

L104/201738

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

L109/201739

Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L114/201740

Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
şi de regim juridic special

L123/201741

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal 
(inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)

L124/201742

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

L125/201743

Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în 
domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov

L126/201744

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, pentru modificarea şi completarea art.587 din Legea 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

L127/201745

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

L137/201746

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

L138/201747

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

L139/201748
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

L140/201749

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

L144/201750

Propunere legislativă privind conţinutul de Acizi graşi trans-nesaturaţi 
(AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman

L146/201751

Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
României" din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în 
proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş

L154/201752

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului 66 
din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

L157/201753

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

L165/201754

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.28 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi alin.(3) al 
art.90 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative

L166/201755

Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de 
lemne de foc

L167/201756

Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991

L168/201757

Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea 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

L169/201758

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 8 septembrie 
2015 privind Codul fiscal

L170/201759

Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale

L171/201760

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional al Victimelor 
Comunismului

L172/201761
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă Nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

L173/201762

Propunere legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de 
comună şi pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca 
oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa

L183/201763

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 21 iulie 2006 
Legea tinerilor

L184/201764

Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

L185/201765

Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de 
plastic

L186/201766

Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a 
Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

L187/201767

Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

L188/201768

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

L189/201769

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

L190/201770

Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L191/201771

Propunere legislativă privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de 
parcare

L192/201772

Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 
sistemul public de pensii

L194/201773

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L195/201774

Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului 
masei lemnoase provenind din România

L196/201775

Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

L197/201776
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvicL198/201777

Propunere legislativă privind combaterea ambrozieiL199/201778

Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

L200/201779

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului

L201/201780

Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) a articolului 1 
din  Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare

L202/201781

 -  cu raport finalizat 6

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L115/20171

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L128/20172

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996

L141/20173

Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 MARTIE ca 
sărbătoare a comunităţii maghiare din România

L142/20174

Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelorL147/20175

Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic

L153/20176

 -  înscrise pe ordinea de zi 24

Propunere legislativă privind Statutul autonomiei personale a 
comunităţii maghiare din România

L648/20041

Propunere legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a 
comunităţiilor naţionale

L650/20042

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor

L169/20093

Propunere legislativă pentru stabilirea parteneriatului între Stat şi 
Biserică în domeniul asistenţei sociale

L384/20094

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu completările 
ulterioare

L242/20115
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L120/20126

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale articolului 24 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L122/20127

Propunere legislativă privind completarea alin.(1) al art.264 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L155/20128

Propunere legislativă 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

L39/20159

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

L116/201510

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007

L122/201511

Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor

L304/201512

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176 
din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice

L558/201513

Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătateL204/201614

Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din  învăţământul preuniversitar

L205/201615

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea 
nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale republicată

L469/201616

Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1122/2004

L583/201617

Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale

L593/201618

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

L43/201719

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor

L93/201720
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă privind restituirea diferenţelor salariale 
personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri 
salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010

L106/201721

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000

L122/201722

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

L136/201723

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală

L145/201724

 - în reexaminare 5

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3 din 22 februarie 
2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare

L71/20111

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al 
art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

L516/20152

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

L618/20153

Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L251/20164

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului 
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi 
şi pe căile navigabile interioare

L487/20165

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 300

*) CU SEDINTA COMUNA
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
            SENAT 
Direcţia Generală Legislativă 

Hotărâri ale Senatului 
adoptate în ianuarie-iunie 2017 

 
 

Nr. 
crt. 

Număr şi dată Titlu 

1. 1/05.01.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 
componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

2. 2/16.01.2017 HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2017 
3. 3/16.01.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 

componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
4. 4/16.01.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului 
5. 5/01.02.2017 HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor secretarilor şi chestorilor Biroului 

permanent al Senatului 
6. 6/01.02.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 

componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
7. 7/08.02.2017 HOTĂRÂRE 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 Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a 
romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final 

8. 8/08.02.2017 HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator 
9. 9/08.02.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 

componentei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
10. 10/14.02.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 

componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
11. 11/20.02.2017 HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator 
12. 12/20.02.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 

componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
13. 13/27.02.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 

componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
14. 14/07.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea 

unei Europe care le oferă cetăţenilor săi protecţie, îi ajută să îşi afirme drepturile şi 
îi apără - COM (2016) 710 final 

15. 15/07.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de 
abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final 

16. 16/07.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 
987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 - COM (2016) 815 final 

17. 17/07.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în 
ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare 
inversă în legătură cu furnizarea de bunuri si servicii care depăsesc un anumit prag 
- COM (2’016) 811 final 

18. 18/07.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind acordarea unei asistente macrofinanciare Republicii Moldova - 
COM (2017) 14 final 

19. 19/07.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind 
serviciile în cadrul pieţei interne, care prevede o procedură de notificare pentru 
regimuri de autorizare si cerinţele legate de servicii şi de modificare a Directivei 
2006/123/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - COM 
(2016) 821 final 

20. 20/07.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul 
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de muncă - COM (2017) 11 final 
21. 21/13.03.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 

componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
22. 22/13.03.2017 HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare 

23. 23/14.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind cadrul juridic si operaţional al cârdului electronic e - COM (2016) 
823 final 

24. 24/14.03.2017 HOTĂRÂRE cu privire la proiectul de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii şi a 
facilităţilor administrative aferente - CbM (2016)824 final 

25. 25/14.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures)1. 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului de 
levier, indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi 
pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărţii, riscul de piaţă, expunerile faţă de 
contrapărţi centrale, expunerile faţă de organisme de plasament colectiv, 
expunerile mari, raportarea şi cerinţele de publicare a informaţiilor si de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 — COM(2016) 850 final 2. Propunere de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a 
pierderilor şi de recapitalizare a institutiilor de credit si a firmelor de investiţii —
COM(2016) 851 final 3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte capacitatea 
de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii şi de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a 
Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a 
Directivei 2004/25/CE si a Directivei 2007/36/CE — COM(2016) 852 final 4. 
Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare 
holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele 
de supraveghere si măsurile de conservare a capitalului — COM(2016) 854 final 

26. 26/20.03.2017 HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea 
unor noi reglementări referitoare la profesii - COM (2016) 822 final 

27. 27/21.03.2017 HOTĂRÂRE privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului şi a 
Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale în 
domeniul raportării cu privire la mediu şi de abrogare a Directivei 91/692/CEE a 
Consiliului - COM (2016) 789 final 

28. 28/21.03.2017 HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale 
si de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 si (UE) 
2015/2.365 - COM (2016) 856 final 

29. 29/28.03.2017 HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice - COM 
(2017) 38 final 

30. 30/28.03.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor - COM 
(2016) 826 final 

31. 31/28.03.2017 HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/dE în vederea menţinerii actualelor 
limitări ale domeniului de aplicare pentru activităţile din sectorul aviaţiei şi în 
vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă 
începând din 2021 - COM (2017) 54 final 

32. 32/04.04.2017 HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autoritătilor 
de Reglementare din domeniul energiei (reformare) -COM (2016) 863 final 

33. 33/04.04.2017 HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
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Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi 
formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de pasageri, precum şi a Directivei 2006/126/CE 
privind permisele de conducere - COM (2017) 47 final 

34. 34/04.04.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate 
pentru realizarea unei Uniuni a securitătii efective si reale - CQM(2016) 732 final 

35. 35/10.04.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 
componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

36. 36/11.04.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rolul 
valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară - COM(2017) 34 final 

37. 37/18.04.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat 
prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 

38. 38/19.04.2017 HOTĂRÂRE privind propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte perioada 
pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final 

39. 39/19.04.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter 
personal în comunicaţiile electronice şi de abrogare a Directivei 2002/58/CE 
(Regulamentul privind viata privată si comunicaţiile electronice) - COM (201 7) 10 
final 

40. 40/19.04.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Evaluarea 
punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune şi modalităţi de 
unire a eforturilor pentru obţinerea de rezultate mai bune - COM (2017) 63 final 

41. 41/24.04.2017 HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Institutului Cultural 
Român 

42. 42/24.04.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului 
Cultural Român 

43. 43/25.04.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a Declaraţiei UE - Turcia - COM (2016) 792 

44. 44/25.04.2017 HOTĂRÂRE la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 184/2005 şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul 
statisticilor de întreprindere - COM (2017) 114 final 

45. 45/03.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, 
(UE) 2016/399, (UE) 2016/794 şi (UE) 2016/1624 - COM (2016) 731 final 

46. 46/03.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiţiei care prevăd utilizarea 
procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 798 final 

47. 47/03.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de adaptare la articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de 
reglementare cu control - COM (2016) 799 final 

48. 48/03.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu - Stadiul actual şi posibilele căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de 
nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor (Acţiuni întreprinse 
ca urmare a comunicării din 12 aprilie) - COM 816 (2016) final 

49. 49/03.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de 
confiscare - COM (2016) 819 final 

50. 50/03.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate 
pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2016) 831 final 

51. 51/09.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice 
(reformare) - COM (2016) 864 final 

52. 52/09.05.2017 HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 
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final 
53. 53/09.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) - 
COM (2016) 767 final 

54. 54/09.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic si Social şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 
2016 privind politica de extindere a UE COM (2016) 715 final 

55. 55/09.05.2017 HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
- Planul de acţiune european în domeniul apărării - COM (2016) 950 final 

56. 56/09.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal şi protectia acestora într-o lume 
globalizată - COM 7 (2017) final 

57. 57/09.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
45/2001 si a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final 

58. 58/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneeană, 
Gestionarea fluxurilor de migratie, salvarea de vieţi omeneşti - JOIN (2017) 4 final 

59. 59/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu 
articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2017) 24 final 

60. 60/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate 
către o uniune a securitătii efectivă si autentică - COM (2017) 41 final 

61. 61/16.05.2017 HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană 
de Investiţii - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 
final 

62. 62/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-
2020 si a Planului de acţiune al UE în materie de droguri 2(513-2016: menţinerea 
necesităţii unui Plan de acţiune al UE în materie de droguri 2017- 2020 -COM 
(2017) 195 final 

63. 63/16.05.2017 HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitelui 
Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii -Analiza anuală a creşterii pentru 2017-
COVI (2017) 725 final 

64. 64/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Banca Centrală Europeană si Comitetul Economic şi Social European - Raport 
privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice] - COM (2016) 728 final 

65. 65/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu -Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 
septembrie 2016 privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european - 
COM (2016) 747 final 

66. 66/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Al optulea raport privind transferul şi relocarea - 
COM (2016) 791 final 

67. 67/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind 
recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale - COM 
(2016) 820 final 

68. 68/16.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu 
privire la cadrul de parteneriat cu ţările terte în contextul Agendei europene privind 
migratia COM (2016) 960 final 

69. 69/23.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 - COM 
(2017) 150 final 

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  187/195



70. 70/23.05.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea 
resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016) 881 final, 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în 
domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în 
domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului si a Deciziei 
2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final 

71. 71/06.06.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea 
componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

72. 72/12.06.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei - Verificarea ex post a 
aditionalitătii 2007-2013 - COM (2017) 138 final 

73. 73/12.06.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele 
membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării 
normelor şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne - COM 
(2017) 142 final 

74. 74/12.06.2017 HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu 
- Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv si stabil 
pentru Uniunea Europeană - COM (2016) 682 final 

75. 75/20.06.2017 HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cadrul european 
de interoperabilitate - Strategie de implementare - COM (2017) 134 final 

76. 76/26.06.2017 HOTĂRÂRE privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al 
Senatului 

77. 77/26.06.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului 
78. 79/27.06.2017 HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a condiţiilor şi a procedurii prin care Comisia poate solicita 
întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi să furnizeze informaţii în legătură cu 
piaţa internă şi domeniile conexe - COM (2017) 257 final 

79. 80/27.06.2017 HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şl al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte 
obligaţia de compensare, suspendarea obligaţiei de compensare, cerinţele de 
raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere 
care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea şi supravegherea 
registrelor centrale de tranzacţii şi cerinţele aplicabile registrelor centrale de 
tranzacţii - COM (2017) 208 final 

80. 81/27.06.2017 HOTĂRÂRE privind Pachetul "Respectarea obligaţiilor - Propunere de Regulament 
al Parlamentului European şl al Consiliului privind înfiinţarea unui portal digital unic 
pentru a furniza informaţii, proceduri, servicii de asistenţă şi soluţionare a 
problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 - COM (2017) 
256 final 

81. 83/27.06.2017 HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind protecţia concurenţei în domeniul transportului aerian şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 - COM (2017) 280 final 

82. 84/27.06.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în 
conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene privind poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei 
Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate 
împotriva intereselor Financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - COM 
(2017) 246 final 

83. 85/27.06.2017 HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şl Social European şi Comitetul Regiunilor privind 
instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM (2017) 250 final 

84. 86/27.06.2017 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Proclamaţie interinstituţională privind 
Pilonul european al drepturilor sociale - COM (2017) 251 final 

 

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  188/195



PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
            SENAT 
Direcţia Generală Legislativă 
 

Hotărâri adoptate în anul 2017 
de Parlamentul României 

Nr. 
crt. 

Număr şi dată Titlu 

1. 1/04.01.2017 HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 
2. 2/16.01.2017 HOTĂRÂRE privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe; activitate 
bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare 
pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de 
stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României 

3. 3/16.01.2017 HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 

4. 4/06.02.2017 HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) 
din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de 
către Comisia pentru buget, finanţe si bănci a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 
Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în 
care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi 
noiembrie 2016, de către Guvernul României 

5. 5/13.02.2017 HOTĂRÂRE privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la 
organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la 
continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei 
publice 

6. 6/13.02.2017 HOTĂRÂRE privind continuarea misiunii Armatei României, începând 
cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi 
extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit 

7. 7/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 

8. 8/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a NATO 

9. 9/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Francofoniei 

10. 10/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre 

11. 11/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

12. 12/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale si a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-
Europeană - Dimensiunea Parlamentară 

13. 13/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

14. 14/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Mediteranei 

15. 15/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii 
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

16. 16/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii 
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Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est 

17. 17/01.03.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

18. 18/01.03.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 

19. 19/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a părţii române în 
cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul 
României şi Parlamentul Republicii Moldova 

20. 20/01.03.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea 
componenţei nominale a acesteia 

21. 21/01.03.2017 HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei 
parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii 
Externe 

22. 22/22.03.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
pe anul 2017 

23. 23/22.03.2017 HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcţiei de director al 
Serviciului de Informaţii Externe 

24. 24/22.03.2017 HOTĂRÂRE pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea 
Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei 
anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat 
rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de 
către Guvernul României 

25. 25/26.04.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de 
administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de 
execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune 

26. 26/26.04.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de 
administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de 
execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune 

27. 27/26.04.2017 HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 
2015 

28. 28/26.04.2017 HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 
2016 

29. 29/26.04.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului 
României nr. 30/1993 privind organizarea si funcţionarea Comisiei 
comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român 
de Informaţii 

30. 30/26.04.2017 HOTĂRÂRE privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 
31. 31/26.04.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 

României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a 
conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la 
Adunarea Parlamentară a NATO 

32. 32/26.04.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a 
conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa 
Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară 

33. 33/26.04.2017 HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societăţii 
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Române de Radiodifuziune 
34. 34/09.05.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a 

Detaşamentului NATO de Contra informaţii, sub denumirea de ACCI 
BUCHAREST DETACHMENT - BuDET 

35. 35/09.05.2017 HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului PRO- America 
36. 36/11.05.2017 HOTĂRÂRE privind revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia de 

preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv 
al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară 

37. 37/11.05.2017 HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

38. 38/11.05.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

39. 39/11.05.2017 HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a 
Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de 
organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 

40. 40/24.05.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreşedinte si a doi membri în 
Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei 

41. 41/24.05.2017 HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale 
Permanente 

42. 42/24.05.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie 
şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României 

43. 43/24.05.2017 HOTĂRÂRE privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv - 
sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară 

44. 44/28.06.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea hotărârii nr.39/2017  
pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei 
Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor 
din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 

45. 45/28.06.2017 HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a 
Războiului pentru întregirea Neamului 

46. 46/28.06.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

47. 47/28.06.2017 HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-
vicepreşedintelui - membru executiv ai Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară 

48. 48/28.06.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

49. 49/28.06.2017 HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

50. 50/28.06.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 

51. 51/28.06.2017 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare 
speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe 

52. 52/29.06.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a 
Comandamentului Multinaţional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub 
coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie 

53. 53/29.06.2017 HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
            SENAT 
Direcţia Generală Legislativă 

 
Situaţia declaraţiilor politice 

prezentate de senatori în sesiunea februarie-iunie 2017 

 
Grup parlamentar Total senatori (136) Total declaraţii politice 

PSD 67 233 
PNL 30 156 
USR 13 27 
UDMR 9 1 
ALDE 9 10 
PMP 8 10 
TOTAL:  437           
 

Domeniul tematic Sesiunea I Sesiunea II 
Administrație publică 12  
Agricultură 16  
Aniversări 9  
Apărare naţională 4  
Artă 1  
Cultură 3  
Economie 10  
Educaţie/învăţământ/cercetare 20  
Electoral  1  
Energie 4  
Evenimente  1  
Financiar 8  
Financiar-economic 22  
Fond forestier 4  
Fonduri europene 7  
Infrastructură 9  
Instituții 6  
Istorie 4  
Justiţie 3  
Legislaţie internă 11  
Mass-media  2  
Mediu 9  
Politică externă 34  
Politică internă 52  
Politico-economic 25  
Protecţia consumatorilor 1  
Revizuirea Constituţiei 2  
Sănătate 20  
Situații de urgență  3  
Social 29  
Social-economic 32  
Social-politic 60  
Socioprofesional 1  
Sport 3  
Transporturi 2  
Turism 7  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
            SENAT 
Direcţia Generală Legislativă 

 
Situaţia întrebărilor şi interpelărilor  

adresate de senatori  
în sesiunea februarie – iunie 2017* 

 
 

 
 INTREBĂRI  şi  INTERPELĂRI 
 
TOTAL                                823       

 
din care: 

- întrebări                    482   
- interpelări                  341 

 
 
 

INTREBĂRI 
 
Grup 
parlamentar 

Total senatori Total întrebări 
depuse 

Total întrebări cu 
raspuns 

PSD 67 151 116 
PNL 30 236 168 
USR 13   60 40 
ALDE   9    9   8 
UDMR   9    8   7 
PMP   8  18 15 
 
 

INTERPELĂRI 
 
Grup 
parlamentar 

Total senatori Total interpelări 
depuse 

Total interpelări cu 
raspuns 

PSD 67 103 82 
PNL 30 135 93 
USR 13   72 54 
ALDE   9   5   5 
UDMR   9    4   3 
PMP   8   22 15 
 
*informatii la data 27 iunie 2017 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
            SENAT 
Direcţia Generală Legislativă 
 

 
ȘEDINȚELE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI  
în prima sesiune ordinară a anului 2017 și  
în sesiunea extraordinară – ianuarie 2017 

(4 ianuarie – 30 iunie 2017) 
 
 
 

Şedinţe Senat Şedinţe comune 
Sesiune  

extraordinară 
Sesiune  

ordinară 
Sesiune 

extraordinară
Sesiune 

ordinară 
3 41 2 17 

Total şedinţe  -  63 
 

---------------------------------------------------------- 
Buletin legislativ - sesiunea februarie-iunie 2017 -

------------------------------------------------------------------ 
                                         * informații la 4 iulie 2017 *

---------------------------------------------------------- 
                                  194/195



PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
            SENAT 
Direcţia Generală Legislativă 

MOȚIUNI DE CENZURĂ DEPUSE ȘI DEZBĂTUTE 
în prima sesiune ordinară a anului 2017  

 (1 februarie – 30 iunie 2017) 
 
 

 

Nr. 
crt 

Titlul   
Moţiunii de cenzură 
(link – text moţiune) 

Iniţiatori Data 
depunere 

 

Data 
prezentare 

BPR 
 

Data 
prezentare
plen reunit

Data 
dezbatere/

vot 
plen reunit

Rezultatul 
votului 

1.  "Guvernul Grindeanu – 
Guvernul Sfidării Naţionale.  

NU LEGALIZAŢI FURTUL ÎN 
ROMÂNIA" 

123 deputaţi 
şi senatori 

+ 25 de 
parlamentari 
semnatari la 

data 
prezentării în 

plen 
 

01.02.2017 01.02.2017 06.02.2017 08.02.2017 respinsă 

DA NU AB. 

161 8 0 

2.  "România nu poate fi confiscată! 
Apărăm democraţia şi votul 

românilor!" 

222 de 
senatori și 
deputați 

 

18.06.2017 18.06.2017 18.06.2017 21.06.2017 adoptată 
DA NU AB. 
241 10 0 
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