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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

304

81
39

0
42

223
21
91

215

58

53

111

a) pe tipuri:

- propuneri legislative 85

- ordonanţe emise în baza legilor de abilitare 19

septembrie - decembrie 2018
activităţii legislative desfăşurate în sesiunea

c) iniţiate de cetăţeni 0
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3. Legi promulgate 138

- promulgate 
- aflate la promulgare 

59
37

- în mediere 0
- trimise Camerei Deputaţilor pentru dezbatere 118

- în reexaminare 1

b) pe stadii:

07.01.2019 16:47:35
Biroul baze de date economice și legislative

(*) cu şedinţă comună
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0 50 100 150 200

adoptatepe agenda de lucru a co
misiilorpe agenda de lucru a plenului

Propuneri legislative 32 156 22
Proiecte de lege 32 6
Ordonante 18 19 3

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 07.01.2019
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere în sesiunea 
septembrie - decembrie 2018 - SINTEZA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 4

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

53

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

72

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

175

TOTAL iniţiative legislative înregistrate la Senat 304

Pagina 1 din 17 ianuarie 2019 16:51:52
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere în sesiunea 
septembrie - decembrie 2018

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 4

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2018 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018

E163/07.09.2018
 L614/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente

1

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2018 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2018

E164/07.09.2018
 L615/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente

2

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2018 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018

E206/26.11.2018
 L724/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente

3

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2018 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2018

E207/26.11.2018
 L725/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente

4

Pagina 1 din 557 ianuarie 2019 17:10:46
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

53

Legea manualului şcolarE233/18.12.2017
 L1/2018

- procedură de 
urgenţă

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

5

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.03.2018)
adoptat de Senat 
(22.05.2018)
respins de Senat 
(07.11.2018)

Proiect de lege privind transmiterea 
unei părţi din imobilul Grindul 
Lupilor, aflat în domeniul public al 
statului, din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei 
''Delta Dunării'', aflată în subordinea 
Ministerului Mediului, în 
administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale

E159/03.09.2018
 L572/2018

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

6

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al 
muniţiilor

E162/06.09.2018
 L573/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

7

adoptat de Senat 
(28.11.2018)

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

E165/10.09.2018
 L574/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

8

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Pagina 2 din 557 ianuarie 2019 17:10:47
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv

E167/10.09.2018
 L575/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

Proiect de lege privind Fondul de 
compensare a investitorilor

E168/10.09.2018
 L576/2018

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

10

adoptat de Senat 
(29.10.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2018 pentru stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă a 
benzinei şi motorinei, de introducere 
a unui mecanism de monitorizare şi 
reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi de stabilire a 
metodelor de calcul şi de raportare 
a reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie

E169/14.09.2018
 L584/2018

- procedură de 
urgenţă

A devenit Legea nr. 
311/17.12.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1247/17.12.2018

11

adoptat de Senat 
(16.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2018 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor

E170/14.09.2018
 L585/2018

- procedură de 
urgenţă

A devenit Legea nr. 
313/17.12.2018 

adoptat de Senat 
(16.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2018 pentru completarea Legii 
nr.96/2000 privind organizarea și 
funcționarea Băncii de Export-
Import a României EximBank-S.A.

E171/14.09.2018
 L586/2018

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

13

adoptat de Senat 
(16.10.2018)

Pagina 3 din 557 ianuarie 2019 17:10:49
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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.83/2018 privind acordarea unei 
măsuri de protecție socială 
persoanelor concediate din cadrul 
societăților din sectorul crescătorilor 
de suin a căror activitate a fost 
afectată de virusul pestei porcine 
africane

E172/17.09.2018
 L587/2018

- procedură de 
urgenţă

A devenit Legea nr. 
6/04.01.2019 
promulgatã prin decret 
nr. 32/04.01.2019

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
participării României la sistemul 
Naţiunilor Unite al Echipelor de 
evaluare şi coordonare în caz de 
dezastre, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte

E174/17.09.2018
 L596/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

15

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

Proiect de lege pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării la Centrul Internaţional 
pentru Cercetări Arhivistice, 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

E175/17.09.2018
 L597/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

16

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

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

E176/17.09.2018
 L598/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Pagina 4 din 557 ianuarie 2019 17:10:50
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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.84/2018 pentru completarea unor 
acte normative din domeniul 
construcțiilor

E473/17.09.2018
 L599/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

18

adoptat de Senat 
(29.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2018 pentru abrogarea unor 
dispoziții legale în domeniul 
investițiilor finanțate din fonduri 
publice

E177/19.09.2018
 L600/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

19

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea și desfășurarea 
referendumului, precum și pentru 
unele măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a 
referendumului național pentru 
revizuirea Constituției

E178/18.09.2018
 L601/2018

- procedură de 
urgenţă

Trimis la promulgare
20

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, precum 
şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) 
lit.ş) şi cc) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.11/2014 
privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative

E179/25.09.2018
 L606/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

21

adoptat de Senat 
(28.11.2018)

Pagina 5 din 557 ianuarie 2019 17:10:51
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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.88/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul insolvenţei şi a altor acte 
normative

E181/02.10.2018
 L607/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

22

adoptat de Senat 
(21.11.2018)

Proiect de lege  pentru completarea 
Legii concediului paternal 
nr.210/1999 şi pentru abrogarea 
art.10 alin.(7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor 
termene

E183/08.10.2018
 L623/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

23

adoptat de Senat 
(26.11.2018)

Proiect de lege privind activitatea 
consulară

E184/08.10.2018
 L624/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

24

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative

E185/08.10.2018
 L625/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

25

adoptat de Senat 
(14.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

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

E187/11.10.2018
 L626/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

26

adoptat de Senat 
(12.11.2018)

Pagina 6 din 557 ianuarie 2019 17:10:52
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind evaluarea 
funcţionarilor publici în anul 2018

E190/15.10.2018
 L628/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

27

adoptat de Senat 
(29.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Proiect de lege privind sistemul 
public de pensii

E188/19.10.2018
 L629/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

28

adoptat de Senat 
(26.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor 
termene

E191/22.10.2018
 L631/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

29

adoptat de Senat 
(21.11.2018)

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind 
integrarea socială a străinilor care 
au dobândit protecţie internaţională 
sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European

E192/29.10.2018
 L634/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

30

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

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

E193/01.11.2018
 L635/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

31

Pagina 7 din 557 ianuarie 2019 17:10:54
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege "LEGEA 
ARHIVELOR"

E195/01.11.2018
 L636/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

32

Proiect de lege privind stabilirea 
unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2015/751 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2015 
privind comisioanele interbancare 
pentru tranzacţiile de plată cu cardul

E196/02.11.2018
 L637/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

33

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

E197/02.11.2018
 L638/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

34

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2018 pentru completarea art.3 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul 
pentru şcoli al Uniunii Europene

E194/01.11.2018
 L639/2018

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

35

adoptat de Senat 
(28.11.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.95/2018 pentru completarea 
art.159 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii

E198/13.11.2018
 L676/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(12.12.2018)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2018 privind prorogarea unor 
termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

E200/14.11.2018
 L677/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăcu raport finalizat

37
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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.97/2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitare de 
stat

E201/15.11.2018
 L678/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

38

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Proiect de lege privind Codul aerianE204/20.11.2018
 L692/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

39

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2018 privind modificarea art.2 
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.115/1999 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre 
România, reprezentată prin 
Ministerul Finanţelor şi Fondul 
Internaţional pentru Dezvoltare 
Agricolă privind Proiectul de 
dezvoltare rurală a Munţilor 
Apuseni, în valoare de 12,4 
milioane DST, semnat la Roma la 
10 mai 1999

E202/19.11.2018
 L693/2018

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

40

adoptat de Senat 
(12.12.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2018 pentru modificarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de 
interes național, județean și local

E203/20.11.2018
 L694/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

41

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.100/2018 pentru reglementarea 
unor măsuri privind cadrul general 
aplicabil fondurilor suverane de 
dezvoltare și investiții

E205/22.11.2018
 L695/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

42

adoptat de Senat 
(19.12.2018)
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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.110/2018 privind modificarea 
anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2011 pentru 
aprobarea organizării unor acţiuni 
de informare şi promovare privind 
politicile aplicate în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în 
plan intern şi internaţional

E218/21.12.2018
 b712/2018

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

43

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.111/2018 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii

E219/21.12.2018
 b713/2018

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

44

Proiect de lege privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe

E210/10.12.2018
 L713/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
4/03.01.2019 
promulgatã prin decret 
nr. 4/03.01.2019

- prioritate 
legislativă

45

adoptat de Senat 
(12.12.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2018 pentru modificarea 
art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război

E208/03.12.2018
 L714/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

46

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

E220/27.12.2018
 b714/2018

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

47
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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.104/2018 privind implementarea 
programului guvernamental 
"gROwth - Contul individual de 
economii Junior Centenar"

E209/03.12.2018
 L715/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

48

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2018 pentru modificarea şi 
completarea art.38 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor 
termene

E221/28.12.2018
 b715/2018

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

49

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

E222/28.12.2018
 b716/2018

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

50

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

E681/11.12.2018
 L726/2018 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

51

Proiect de lege privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiant

E215/14.12.2018
 L727/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

52

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
din domeniul fondurilor europene 
nerambursabile

E212/12.12.2018
 L728/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

53
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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.106/2018 privind prorogarea unor 
termene

E213/13.12.2018
 L729/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

54

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.107/2018 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor 
termene

E214/13.12.2018
 L730/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

55

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2018 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.10/2017 pentru 
stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii

E216/14.12.2018
 L731/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

56

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.109/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

E217/14.12.2018
 L732/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

57
- proiecte de lege şi propuneri legislative primite 
la Senat în calitate de Cameră decizională

72

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

E384/28.12.2006
 L206/2007

- procedură de 
urgenţă

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

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.02.2007)
adoptat de Senat 
(10.09.2007)
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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.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

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Senat 
(03.10.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii

plx183/2017/03.1
0.2017 
L392/2017

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
245/02.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 860/02.11.2018 
publicatã în M.O. 
932/05.11.2018

60

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.10.2017)
adoptat de Senat 
(18.12.2017)
adoptat de Senat 
(22.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.10.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale

plx363/2017/13.1
2.2017 
L546/2017

- procedură de 
urgenţă

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

61

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.12.2017)
adoptat de Senat 
(18.12.2017)
respins de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

plx566/2017/20.0
3.2018 
L172/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

62

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.03.2018)
adoptat de Senat 
(07.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(19.11.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.16 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx447/2017/28.0
3.2018 
L187/2018

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

63

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.03.2018)
adoptat de Senat 
(07.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

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

plx73/2018/18.04
.2018 L246/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

64

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.04.2018)
adoptat de Senat 
(07.05.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 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

plx597/2017/18.0
4.2018 
L248/2018

-lege organicăîn reexaminare 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 

respins de Camera 
Deputatilor 
(18.04.2018)
adoptat de Senat 
(10.07.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

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

plx169/2018/20.0
6.2018 
L398/2018

-lege organicăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

66

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.06.2018)
adoptat de Senat 
(27.06.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.189 din 9 decembrie 1999 privind 
exercitarea iniţiativei legislative de 
către cetăţeni

/ b435/2018
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

67

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii

/ b506/2018
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

68

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

/03.10.2018 
b509/2018 -lege ordinară

69
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.11 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx75/2018/12.09
.2018 L588/2018

-lege organicăA devenit Legea nr. 
289/29.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1046/29.11.2018 
publicatã în M.O. 
1028/03.12.2018

70

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(29.10.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de parteneriat privind 
relaţiile şi cooperarea între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Noua 
Zeelandă, pe de altă parte, semnat 
la Bruxelles, la 5 octombrie 2016

plx230/12.09.201
8 L589/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
264/14.11.2018 
promulgatã prin decret 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de securitate socială între 
România şi Republica Orientală a 
Uruguayului, semnat la Montevideo, 
la 13 septembrie 2017

plx231/12.09.201
8 L590/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
262/14.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 903/14.11.2018 
publicatã în M.O. 
984/21.11.2018

72

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

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

plx88/2018/12.09
.2018 L591/2018

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

73

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(3) al art.25 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

plx157/2018/12.0
9.2018 
L592/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

74

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
respins de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale şi a 
Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001

/ L593/2018 - procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
305/11.12.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1218/10.12.2018

75

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(12.11.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale - Republicare

/ L594/2018 - procedură de 
urgenţă

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

76

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
respins de Senat 
(12.11.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.33, alin.1 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor

/ L595/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

77

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.175/2015 privind 
ratificarea celui de-al treilea 
Protocol adiţional dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii 
Moldova, semnat la Chişinău la 10 
decembrie 2013, la Acordul dintre 
Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind 
implementarea programului de 
asistenţă tehnică şi financiară în 
baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de 
România Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 
2010

plx300/2018/17.0
9.2018 
L602/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
273/22.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 950/22.11.2018 
publicatã în M.O. 
1002/17.11.2018

78

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.09.2018)
adoptat de Senat 
(22.10.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României 
şi Organizaţia Naţiunilor Unite 
privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate schimbate cu 
Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate 
nr.1904 (2009), semnat la New York 
la 15 iunie 2017

plx448/2018/19.0
9.2018 
L603/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
261/14.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 902/14.11.2018 

- prioritate 
legislativă

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de cooperare privind 
parteneriatul şi dezvoltarea între 
Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, 
şi Republica Islamică Afganistan, pe 
de altă parte, semnat la Munchen, 
la 18 februarie 2017

plx311/2018/19.0
9.2018 
L604/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
274/22.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 951/22.11.2018 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.09.2018)
adoptat de Senat 
(22.10.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru ratificarea 
Tratatului de extrădare între 
România şi Republica Argentina, 
semnat la New York, la 22 
septembrie 2017

plx312/2018/19.0
9.2018 
L605/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
263/14.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 904/14.11.2018 
publicatã în M.O. 
986/21.11.2018

81

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute 
de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilitaţi

plx170/2018/24.0
9.2018 
L608/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

82

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.09.2018)
respins de Senat 
(12.11.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale - Republicare

/ L609/2018

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

83

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.09.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare

plx187/2018/26.0
9.2018 
L610/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

84

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.09.2018)
respins de Senat 
(29.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate

plx186/2018/26.0
9.2018 
L611/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.09.2018)
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suplimentare
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor 
militare

plx199/2018/03.1
0.2018 
L617/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

86

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.10.2018)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2018 privind drepturile elevilor 
şcolarizaţi în unităţi de învăţământ 
înfiinţate în procesul de organizare 
a reţelei şcolare şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, 
precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei

plx386/2018/02.1
0.2018 
L618/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăînscris pe ordinea de zi

87

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

plx182/2018/02.1
0.2018 
L619/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.1/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de 
Informaţii Extene

plx183/2018/02.1
0.2018 
L620/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.191/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Protecţie 
şi Pază

plx184/2018/02.1
0.2018 
L621/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.92/1996 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale

plx185/2018/02.1
0.2018 
L622/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.10.2018)
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Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Polone 
privind mormintele de război, 
semnat la Varşovia, la 25 mai 2018

plx468/2018/10.1
0.2018 
L627/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
299/07.12.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1208/06.12.2018

92

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.10.2018)
adoptat de Senat 
(07.11.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Protocolului privind transportul 
durabil, semnat la Mikulov la 26 
septembrie 2014, la Convenţia 
cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003

plx371/2018/17.1
0.2018 
L630/2018

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

93

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.10.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, precum şi a 
Legii nr.176/2018 privind internshipul

/ b631/2018
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

94

Proiect de lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut pentru 
politici de dezvoltare privind 
manangementul riscurilor de 
dezastre, cu opţiune de amânare a 
tragerii până la apariţia unei 
catastrofe (CAT-DDO) între 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018

plx408/2018/24.1
0.2018 
L632/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
306/11.12.2018 
promulgatã prin decret 

- prioritate 
legislativă

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.10.2018)
adoptat de Senat 
(19.11.2018)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2018 pentru completarea 
art.67 din Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii

plx449/2018/22.1
0.2018 
L633/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.10.2018)
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Proiect de lege pentru ratificarea 
Convenţiei între România şi Regatul 
Spaniei pentru eliminarea dublei 
impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi prevenirea evaziunii fiscale 
şi a evitării plăţii impozitelor şi a 
Protocolului la Convenţie, semnate 
la Bucureşti, la 18 octombrie 2017

plx393/2018/29.1
0.2018 
L640/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
309/12.12.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1237/12.12.2018

97

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.10.2018)
adoptat de Senat 
(28.11.2018)

Proiect de lege pentru acceptarea 
Acordului de înfiinţare a Băncii 
Asiatice de Investiţii în 
Infrastructură, încheiat la Beijing, la 
29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr.40 
privind admiterea României ca 
membru al Băncii Asiatice pentru 
Investiţii în Infrastructură, adoptată 
de Consiliul Guvernatorilor Băncii 
Asiatice de Investiţii în 
Infrastructură, la 12 mai 2017

plx410/2018/31.1
0.2018 
L641/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
308/12.12.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1236/12.12.2018

- prioritate 
legislativă

98

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(19.11.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de Parteneriat Economic 
între statele CARIFORUM, pe de o 
parte, şi Comunitatea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de 
altă parte, semnat la Bridgetown, la 
15 octombrie 2008

plx409/2018/31.1
0.2018 
L642/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 

- prioritate 
legislativă

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(05.12.2018)

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

plx320/2018/31.1
0.2018 
L643/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

100

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(03.12.2018)

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

plx332/31.10.201
8 L644/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

101

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(03.12.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

plx333/2018/31.1
0.2018 
L645/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

102

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(03.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.205 alin.(5) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

plx349/2018/31.1
0.2018 
L646/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

103

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(03.12.2018)

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

plx314/2018/31.1
0.2018 
L647/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

104

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(10.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.550/2004 
privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române

plx313/2018/31.1
0.2018 
L649/2018

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

105

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(10.12.2018)

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

plx368/2018/31.1
0.2018 
L650/2018

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

106

respins de Camera 
Deputatilor 
(18.11.1931)
respins de Senat 
(10.12.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea 
articolelor 9 şi 101 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx348/2018/31.1
0.2018 
L651/2018

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

107

respins de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(10.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.66 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx316/2018/31.1
0.2018 
L652/2018

-lege organicăTrimis la promulgare

108

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(03.12.2018)

Proiect de lege pentru aderarea 
României la Protocolul adiţional 
privind scrisoarea electronică de 
însoţire, adoptat la Geneva la 20 
februarie 2008, la Convenţia 
referitoare la contractul de transport 
rutier internaţional de mărfuri pe 
şosele (CMR), încheiată la Geneva 
la 19 mai 1956

plx412/2018/05.1
1.2018 
L654/2018

-lege ordinarăTrimis la promulgare

109

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.11.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Protocolului Nagoya privind accesul 
la resursele genetice şi împărţirea 
corectă şi echitabilă a beneficiilor 
care rezultă din utilizarea acestora, 
adoptat la Nagoya la 29 octombrie 
2010, semnat de România la 20 
septembrie 2011 la New York, la 
Convenţia privind diversitatea 
biologică, semnată la 5 iunie 1992 
la Rio de Janeiro

plx411/2018/05.1
1.2018 
L655/2018

-lege ordinarăTrimis la promulgare

110

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.11.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 215 din 23 aprilie 
2001 privind administraţia publică 
locală

/ L656/2018

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

111

respins de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
respins de Senat 
(19.12.2018)
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Stadiul proiectului de 
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Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.215/2001 a 
administrației publice locale

/ L657/2018

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

112

respins de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
respins de Senat 
(19.12.2018)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut (Proiect 
privind îmbunătăţirea 
managementului riscurilor de 
dezastre) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti 
la 1 august 2018

plx543/2018/07.1
1.2018 
L658/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
307/11.12.2018 
promulgatã prin decret 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
adoptat de Senat 
(28.11.2018)
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Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind modificarea 
şi completarea art.2 din Legea 
nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie la 
Asociaţia Internaţională a Înaltelor 
Jurisdicţii Administrative, pentru 
aderarea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la Organizaţia 
Europeană a Serviciilor 
Penitenciare şi Corecţionale - 
EuroPris, pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului la 
Registrul European al Comerţului, 
pentru aprobarea plăţii unor 
contribuţii ale Ministerului Justiţiei, 
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, ale Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte, şi pentru 
modificarea anexei nr.2.2 din 
aceeaşi ordonanţă

plx469/2018/07.1
1.2018 
L659/2018

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
2/03.01.2019 
promulgatã prin decret 
nr. 2/03.01.2019

114

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx370/2018/07.1
1.2018 
L660/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

115

respins de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
respins de Senat 
(10.12.2018)
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Stadiul proiectului de 
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2018 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

plx491/2018/07.1
1.2018 
L661/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

116

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi 
sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război

/ b662/2018
-lege ordinarăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

117

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002

plx374/2018/14.1
1.2018 
L679/2018

-lege organicăînscris pe ordinea de zi

118

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2018 privind unele măsuri 
pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie

plx533/2018/14.1
1.2018 
L680/2018

- procedură de 
urgenţă

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

119

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei

plx542/14.11.201
8 L681/2018

- procedură de 
urgenţă

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

120

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 16 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx470/2018/21.1
1.2018 
L704/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

121

respins de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.86 alin.(3) şi (4) din 
Legea nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare

plx404/2018/21.1
1.2018 
L705/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

122

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002

plx413/2018/21.1
1.2018 
L706/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

123

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002

plx706/2018/19.1
2.2018 
b706/2018

-lege organică

124

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.351/2001 
privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de 
localităţi

plx387/2018/21.1
1.2018 
L707/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

125

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Propunere legislativă privind trecera 
oraşului Băneasa, judeţul 
Constanţa, la rangul de comună

plx557/2018/29.1
1.2018 
L708/2018

-lege organicăTrimis la promulgare

126

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea 
Institutului Român pentru Drepturile 
Omului

plx415/2018/14.1
2.2018 
L733/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

127

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

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

plx492/2018/14.1
2.2018 
L734/2018

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

128

respins de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
articolului 33 din Legea Educaţiei 
Naţionale 1/2011

plx414/14.12.201
8 L735/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

129

respins de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

175

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2006 
privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator

/25.02.2016 
L250/2016

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

130

adoptat de Senat 
(17.10.2016)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.06.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)
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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 
L271/2017

-lege organicăTrimis la promulgare

131

adoptat de Senat 
(04.12.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.06.2018)
adoptat de Senat 
(29.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

Lege pentru modificarea art. 12 din 
Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie

bpi709/2017/11.1
2.2017 
L126/2018

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

132

adoptat de Senat 
(22.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(04.07.2018)

Lege pentru modificarea Legii 
nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică şi pentru 
trecerea unui imobil din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Instituţiei Prefectului -Judeţul 
Bacău, în domeniul public al 
judeţului Bacău

/13.12.2017 
L137/2018

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

adoptat de Senat 
(16.04.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2018)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei

bpi755/2017/20.1
2.2017 
L158/2018

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

adoptat de Senat 
(16.04.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2018)
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suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative

/18.04.2018 
L237/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
310/17.12.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1246/17.12.2018

135

adoptat de Senat 
(29.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.06.2018)
adoptat de Senat 
(12.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară

/18.04.2018 
L239/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

136

adoptat de Senat 
(13.06.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.06.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
abrogarea alin.(5) al art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2012 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte 
normative

plx472/2018/15.1
0.2018 
b536/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

137

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii

714/16.10.2018 
b537/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

138

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public

715/16.10.2018 
b538/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

139
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Propunere legislativă privind 
instituirea Zilei "Sveti Sava", 
sărbătoare a minorităţii sârbe din  
România

/17.10.2018 
b542/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

140

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 şi a altor acte normative

/17.10.2018 
b543/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

141

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2015 privind votul prin 
corespondenţă, votul electronic, 
precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente

726/18.10.2018 
b544/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

142

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

744/18.10.2018 
b545/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

143

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor 
români

/22.10.2018 
b549/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

144

Propunere legislativă "Legea 
manualului şcolar"

/22.10.2018 
b550/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

145

Propunere legislativă pentru 
completarea art.60 din LEGEA 
nr.227 din 8 septembrie 2015 
privind Codul fiscal

/22.10.2018 
b551/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

146
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Propunere legislativă pentru 
instituirea zilei de 1 noiembrie ca 
Ziua Naţională a Radioului

/22.10.2018 
b552/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

147

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

/23.10.2018 
b553/2018 -lege organicătrimis spre avizare

148

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
Protecţiei Mediului nr.137/1995

bpi746/2018/22.1
0.2018 
b554/2018

-lege ordinarătrimis spre avizare

149

Propunere legislativă pentru 
completarea art.36 din Legea 
nr.46/2008 - Codul Silvic

bpi747/2018/22.1
0.2018 
b555/2018

-lege ordinarătrimis spre avizare

150

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.3 din Legea nr.60 
din 23 septembrie 1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice

bpi749/2018/22.1
0.2018 
b557/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

151

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români

bpi765/2018/22.1
0.2018 
b558/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

152

Propunere legislativă privind 
sprijinirea familiei monoparentale

bpi767/2018/22.1
0.2018 
b559/2018

-lege organicătrimis spre avizare

153

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice şi a Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului

/23.10.2018 
b560/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

154
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Stadiul proiectului de 
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Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru studierea istoriei 
comunităţilor evreieşti din România

/24.10.2018 
b562/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

155

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991

/24.10.2018 
b563/2018 -lege organicătrimis spre avizare

156

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea 
articolelor 6 indice 1 şi 6 indice 2 din 
Legea nr.416 din 18 iulie 2001 
privind venitul minim garantat

811/25.10.2018 
b564/2018 -lege organicătrimis spre avizare

157

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor şi pentru modificarea 
unor acte normative

837/29.10.2018 
b568/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

158

Propunere legislativă privind 
parteneriatul civil

/31.10.2018 
b570/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

159

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.67 
din Legea nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor

/02.11.2018 
b583/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

160

Propunere legislativă privind 
combaterea birocraţiei în activitatea 
de relaţii cu publicul a autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale

/02.11.2018 
b584/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

161

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români

/01.11.2018 
b585/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

162
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Propunere legislativă privind 
parteneriatul civil

/02.11.2018 
b591/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

163

Propunere legislativă pentru 
completarea art.32 din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.114/2011 privind 
atribuirea anumitor contracte de 
achiziţii publice în domeniile apărării 
si securităţii

870/06.11.2018 
b592/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

164

Propunere legislativă pentru 
completarea art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii

871/06.11.2018 
b593/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

165

Propunere legislativă pentru 
completarea art.28 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile 
rutiere

890/06.11.2018 
b594/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

166

Propunere legislativă pentru 
completarea art.100 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici

891/06.11.2018 
b595/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

167

Propunere legislativă pentru 
completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare 
ecologice

892/06.11.2018 
b596/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

168

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Art.291 
alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

/06.11.2018 
b597/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

169
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Propunere legislativă pentru 
completarea 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

/07.11.2018 
b600/2018

- procedură de 
urgenţă

Retras de către iniţiator
170

Propunere legislativă privind 
finanţarea şi implementarea 
Programului "Tineri în Parlament"

893/07.11.2018 
b601/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

171

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

894/07.11.2018 
b602/2018 -lege organicătrimis spre avizare

172

Propunere legislativă privind 
protecţia persoanelor cu boală 
celiacă din România

895/07.11.2018 
b603/2018 -lege organicătrimis spre avizare

173

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al art.17 şi 
alin.(2) al art.24 din Ordonanţa de 
urgenţă nr.44 din 16 aprilie 2008 
privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale

896/13.11.2018 
b608/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

174

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

897/13.11.2018 
b609/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

175
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor

898/13.11.2018 
b610/2018 -lege organicătrimis spre avizare

176

Propunere legislativă pentru 
aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Bucureşti - Braşov

899/13.11.2018 
b611/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

177

Propunere legislativă privind 
modificarea OUG nr.194/2002 
privind regimul străinilor în România 
şi OG nr.25/2014 privind încadrarea 
în muncă şi detaşarea străinilor pe 
teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative privind regimul 
străinilor în România

900/13.11.2018 
b612/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

178

Propunere legislativă privind statutul 
poliţistului local

902/13.11.2018 
b613/2018 -lege organicătrimis spre avizare

179

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece

911/13.11.2018 
b614/2018 -lege organicătrimis spre avizare

180

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

912/13.11.2018 
b615/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

181

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991

/13.11.2018 
b617/2018 -lege organicătrimis spre avizare

182
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Stadiul proiectului de 
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Propunere legislativă pentru 
înfiinţarea postului de specialist în 
domeniul politicilor administrative 
pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală în cadrul administraţiei 
publice locale în scopul asigurării 
furnizării de servicii de consiliere 
agricolă

/14.11.2018 
b618/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

183

Propunere legislativă pentru 
completarea 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

/14.11.2018 
b620/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
184

Propunere legislativă privind 
activităţile de transport alternativ cu 
un vehicul cu şofer “VTS”

/15.11.2018 
b621/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

185

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura, cu modificările şi 
completările ulterioare

/15.11.2018 
b623/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

186

Propunere legislativă privind 
aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Braşov-Bacău

/20.11.2018 
b630/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

187

Propunere legislativă privind regimul 
cumulului pensiilor cu veniturile 
salariale provenite din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice

bpi929/19.11.201
8 b632/2018 -lege organicătrimis spre avizare

188
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Propunere legislativă pentru 
utilizarea autovehiculelor şcolare 
destinate transportului public local 
al elevilor din ciclul învăţământului 
primar/gimnazial precum şi pentru 
completarea art.6 din OUG 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

bpi931/2018/19.1
1.2018 
b633/2018

-lege ordinarătrimis spre avizare

189

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.372 
din Legea nr.286/2009 - "Codul 
Penal"

bpi932/2018/19.1
1.2018 
b634/2018

-lege organicătrimis spre avizare

190

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

bpi936/2018/19.1
1.2018 
b635/2018

-lege ordinarătrimis spre avizare

191

Propunere legislativă privind 
trecerea unor luciuri de apă sau 
porţiuni din acestea şi taluzuri ale 
barajelor şi lacurilor de acumulare 
din proprietatea publică a statului în 
administrarea unor consilii locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale

bpi937/2018/19.1
1.2018 
b636/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

192

Propunere legislativă pentru 
aprobarea obiectivului de investiţii 
"Autostrada Nordului"

bpi938/2018/19.1
1.2018 
b637/2018

-lege ordinarătrimis spre avizare

193

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

bpi939/2018/19.1
1.2018 
b638/2018

-lege ordinarătrimis spre avizare

194

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive, republicată

bpi940/2018/19.1
1.2018 
b639/2018

-lege organicătrimis spre avizare

195

Propunere legislativă pentru 
Programul Naţional Prima Lumină

/21.11.2018 
b640/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

196
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Propunere legislativă pentru 
modificarea art.II din Legea 
nr.231/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

/22.11.2018 
b641/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

197

Propunere legislativă pentru 
instituirea Zilei Memoriale a 
Holocaustului Romilor - 
Samudaripen

/22.11.2018 
b642/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

198

Propunere legislativă pentru 
completarea titlului XI "Renta 
viageră agricolă" din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

941/22.11.2018 
b643/2018 -lege organicătrimis spre avizare

199

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.12 
din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile

942/22.11.2018 
b644/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

200

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.24, alin.(3) din 
Legea nr.231/2018 privind 
modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991

950/22.11.2018 
b645/2018 -lege organicătrimis spre avizare

201

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

951/22.11.2018 
b646/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

202

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 38 alineatul 
(3) din Legea-cadru nr.153 din 28 
iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

953/22.11.2018 
b647/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

203
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Propunere legislativă privind 
înfiinţarea instituţiei pentru 
promovarea valorilor naţionale 
"Regele MIHAI I"

plx315/2018/31.1
0.2018 
L648/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

204

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea alin.(2) 
de la art.391 din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

/22.11.2018 
b649/2018 -lege organicătrimis spre avizare

205

Propunere legislativă privind 
trecerea unor părţi dintr-un imobil 
din domeniul public al statului şi 
administrarea Aeroclubului 
României în domeniul public al 
judeţului Maramureş şi în 
administrarea Regiei Autonome 
Aeroportul Baia Mare

/26.11.2018 
b650/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

206

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii 
nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor şi a Legii 
nr.78/2014 privind reglementarea 
activităţii de voluntariat în România

bpi955/2018/26.1
1.2018 
b657/2018

-lege ordinarătrimis spre avizare

207

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

bpi956/2018/28.1
1.2018 
b658/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

208

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.98 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

/28.11.2018 
b659/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

209
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

/28.11.2018 
b660/2018 -lege ordinarătrimis spre avizare

210

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.1 din 
Legea nr.46/2003 privind drepturile 
pacientului

964/29.11.2018 
b661/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

211

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1992 privind activitatea de 
metrologie

/04.09.2018 
L662/2018 -lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

212

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

bpi537/2018/03.0
9.2018 
L663/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

213

Propunere legislativă  pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii

972/29.11.2018 
b663/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

214

Propunere legislativă pentru 
modificarea Anexei 3 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România

bpi538/2018/03.0
9.2018 
L664/2018

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

215

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
articolului 64 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

bpi539/2018/03.0
9.2018 
L665/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

216

respins de Senat 
(05.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea 
şi Marketingul Produselor 
Agroalimentare

bpi541/2018/03.0
9.2018 
L666/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

217
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.47 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor

bpi542/2018/03.0
9.2018 
L667/2018

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

218

Propunere legislativă privind 
acordarea unui pachet-trusou 
pentru nou-născuţi

973/04.12.2018 
b667/2018 trimis spre avizare

219

Propunere legislativă pentru 
completarea art.135 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

974/04.12.2018 
b668/2018 trimis spre avizare

220

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare

bpi543/2018/03.0
9.2018 
L668/2018

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

221

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat

/04.12.2018 
b669/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
222

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.49 din 29 iulie 1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 162 
din 1 august 1991

bpi562/2018/03.0
9.2018 
L669/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

223

respins de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică 
şi pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bacău, în domeniul public al 
judeţului Bacău

/05.12.2018 
b670/2018 trimis spre avizare

224
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Propunere legislativă pentru 
completarea art.56 indice 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice

bpi578/2018/03.0
9.2018 
L670/2018

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

225

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil 
navigant din aviaţia civilă din 
România

/05.12.2018 
b671/2018 trimis spre avizare

226

Propunere legislativă privind 
obligativitatea instructajului post-
natal

bpi581/2018/03.0
9.2018 
L671/2018

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

227

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

/06.12.2018 
b672/2018 trimis spre avizare

228

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
referendumului

bpi586/2018/03.0
9.2018 
L672/2018

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

229

respins de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1) indice 1 şi 
alin.(1) indice 2 ale art.29 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

bpi601/2018/05.0
9.2018 
L673/2018

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

230

respins de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea art.187 
din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice

bpi982/2018/10.1
2.2018 
b674/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
231
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Propunere legislativă pentru 
abrogarea unor prevederi din 
domeniul pensiilor de serviciu, 
pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război, 
pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale 
art.11 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor, 
precum şi pentru modificarea art.8 
indice 5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat

bpi602/2018/05.0
9.2018 
L674/2018

-lege organicăcu raport finalizat

232

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului

bpi983/2018/10.1
2.2018 
b675/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
233

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor 
existente

/10.09.2018 
L675/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

234

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier 
juridic, precum şi pentru modificarea 
punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la 
Legea nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din 
România, cu modificările şi 
completările ulterioare

bpi984/2018/10.1
2.2018 
b676/2018

trimis spre avizare

235
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Propunere legislativă pentru 
modificarea unor acte normative 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

plx685/2018/10.1
2.2018 
b677/2018

-lege organicătrimis spre avizare

236

Propunere legislativă pentru 
completarea art.320 din Legea 
95/14.04.2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

/12.12.2018 
b679/2018 trimis spre avizare

237

Propunere legislativă privind 
aprobarea obiectivului de investiţii 
Spitalul Militar Regional "Mihail 
Kogălniceanu"

/12.12.2018 
b680/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
238

Propunere legislativă privind 
înfiinţarea abatoarelor mobile având 
ca obiect activitatea de abatorizare 
a animalelor şi comercializarea cărnii

bpi603/11.09.201
8 L682/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

239

Propunere legislativă pentru 
completarea alineatului (1) al 
articolului 7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală

bpi604/11.09.201
8 L683/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

240

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

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

/13.12.2018 
b684/2018 trimis spre avizare

241

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, 
precum şi pentru modificarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate

bpi457/11.09.201
8 L684/2018 -lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

242
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Propunere legislativă privind 
completarea şi modificarea 
Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri

992/13.12.2018 
b685/2018 trimis spre avizare

243

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.2 din Legea 
nr.192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere, a căilor ferate 
forestiere şi a lucrărilor de corectare 
a torenţilor din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi 
adminstrativ teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale 
acestora

bpi626/11.09.201
8 L685/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăînscris pe ordinea de zi

244

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al 
art.3 din Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii

bpi627/11.09.201
8 L686/2018 -lege organicăcu raport finalizat

245

Propunere legislativă pentru 
declararea zilei de 30 octombrie 
Ziua pacientului ars

/12.09.2018 
L687/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

246

adoptat de Senat 
(12.12.2018)

Propunere legislativă privind 
instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua 
naţională a luptei împotriva traficului 
ilicit de mărfuri

/12.09.2018 
L688/2018 -lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

247

Propunere legislativă pentru 
completarea alin.(1) al art.3 din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii

bpi633/12.09.201
8 L689/2018 -lege organicăcu raport finalizat

248
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Propunere legislativă privind 
trecerea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunei Pardina, judeţul Tulcea, 
şi în administrarea consiliului local 
al acesteia

/13.09.2018 
L690/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăînscris pe ordinea de zi

249

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.9 alin.(2) indice 1 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991

bpi637/2018/19.0
9.2018 
L691/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

250

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.446/2006 privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare şi 
modificarea Anexei nr.2 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale

/18.12.2018 
b692/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
251

Propunere legislativă privind 
vânzarea imobilelor sau a spaţiilor, 
aflate în proprietatea privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, închiriate asociaţiilor sau 
fundaţiilor

998/18.12.2018 
b693/2018 trimis spre avizare

252

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

999/18.12.2018 
b694/2018 trimis spre avizare

253

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice

1001/18.12.2018 
b695/2018 trimis spre avizare

254
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile 
publice, Republicată

/17.09.2018 
L696/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

255

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri 
ştiinţifice

1002/18.12.2018 
b696/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
256

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii concurenței 
nr.21/1996

/18.09.2018 
L697/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

257

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.50 din 29 iulie 1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

1003/18.12.2018 
b697/2018 trimis spre avizare

258

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.33 din 27 mai 1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică

1004/18.12.2018 
b698/2018 trimis spre avizare

259

Propunere legislativă privind 
facilitarea încheierii contractelor de 
donație între operatorii economici și 
instituțiile sociale

/18.09.2018 
L698/2018 -lege organicăînscris pe ordinea de zi

260

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului

/19.09.2018 
L699/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

261

Propunere legislativă privind 
modificarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice, 
serviciilor poştale şi supravegherii 
pieţei echipamentelor

plx711/2018/18.1
2.2018 
b699/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

262
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

bpi638/2018/19.0
9.2018 
L700/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

263

Propunere legislativă privind 
stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind identificarea 
electronică şi serviciile de încredere 
pentru tranzacţiile electronice pe 
piaţa internă, de abrogare a 
Directivei 1999/93/CE şi de stabilire 
a modalităţilor de accesare a 
serviciilor publice on-line

/18.12.2018 
b700/2018 trimis spre avizare

264

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.7 din 13 martie 
1996 cadastrului şi publicităţii 
imobiliare

/19.12.2018 
b701/2018 trimis spre avizare

265

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.3 indice 1 din Legea 
nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare

bpi639/2018/19.0
9.2018 
L701/2018

-lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

266

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public 
parlamentar

/24.09.2018 
L702/2018 -lege organicăcu raport finalizat

267

Propunere legislativă privind 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

1005/20.12.2018 
b702/2018 trimis spre avizare

268
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea literei b) a alineatului 
(2) al articolului 32 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

649/25.09.2018 
L703/2018 -lege ordinarăcu raport finalizat

269

Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.119/1996 
privind actele de stare civilă, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.339/18.05.2012

1006/20.12.2018 
b703/2018 trimis spre avizare

270

Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României Nr.247 din 10.04.2015

1007/20.12.2018 
b704/2018 trimis spre avizare

271

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

/20.12.2018 
b705/2018

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare
272

Propunere legislativă  pentru 
completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile

/20.12.2018 
b707/2018 trimis spre avizare

273

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile

/20.12.2018 
b708/2018 trimis spre avizare

274

Propunere legislativă privind 
transparenţa în domeniul lobby-ului 
şi al reprezentării intereselor

650/25.09.2018 
L709/2018 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

275

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

/26.09.2018 
L710/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

276
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
aprobarea obiectivului de investiţii 
"Autostrada Estului"

654/27.09.2018 
L711/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

277

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
drepturilor veteranilor de război, 
invalizilor si văduvelor de război

/28.09.2018 
L712/2018 -lege ordinarăcu raport finalizat

278

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

/02.10.2018 
L716/2018 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

279

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

/02.10.2018 
L717/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

280

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
nr.241/2006

664/03.10.2018 
L718/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

281

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.148/2000 privind publicitatea

665/03.10.2018 
L719/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

282

Propunere legislativă pentru 
instituirea Zilei Dramaturgiei 
Româneşti

/03.10.2018 
L720/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

283

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii 
nr.350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu completările şi 
modificările ulterioare

/03.10.2018 
L721/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

284
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

/03.10.2018 
L722/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

285

Propunere legislativă pentru 
completarea art.7, alin.(1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală

bpi673/2018/03.1
0.2018 
L723/2018

cu raport finalizat

286

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

/09.10.2018 
L736/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

287

Propunere legislativă pentru 
îmbunătăţirea cadrului organizatoric 
şi funcţional în vederea depistării 
precoce a cancerului profesional şi 
a pneumoconiozelor

bpi674/2018/08.1
0.2018 
L737/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

288

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2010 privind colectarea 
selectivă a deşeurilor în instituţiile 
publice

bpi689/2018/08.1
0.2018 
L738/2018

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

289

Propunere legislativă pentru 
completarea art.10 din Legea 
nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar

bpi688/2018/08.1
0.2018 
L739/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

290

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

bpi690/2018/08.1
0.2018 
L740/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

291

Propunere legislativă - Legea 
concediului pentru divorţ

bpi691/2018/08.1
0.2018 
L741/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

292
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
dialogul social

/10.10.2018 
L742/2018 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

293

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

/10.10.2018 
L743/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

294

Propunere legislativă privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, precum şi modificarea 
unor acte normative

/10.10.2018 
L744/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

295

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.16 
din Legea nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

692/10.10.2018 
L745/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

296

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

693/10.10.2018 
L746/2018 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

297

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe 
lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare

/10.10.2018 
L747/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

298

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

/11.10.2018 
L748/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

299
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
concediului paternal nr.210/1999

/12.10.2018 
L749/2018 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

300

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.57 alin.(2) din Legea 
energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012

725/16.10.2018 
L750/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

301

Propunere legislativă privind 
completarea articolului I al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor europene 
nerambursabile, aprobată prin 
Legea nr.104/2016

/17.10.2018 
L751/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

302

Propunere legislativă privind 
transmiterea unor imobile aferente 
infrastructurii portuare din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor aflate în 
concesiunea Companiei Naţionale 
"Administraţia Porturilor Dunării 
Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul 
public al comunei Cetate

bpi748/2018/22.1
0.2018 
L752/2018

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

303

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru manipularea 
cadavrelor persoanelor decedate de 
religie mozaică

/23.10.2018 
L753/2018 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

304
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trim
ise la Camerã pt. d

ezbatere

promulgate

aflate la promulgare

alt st
adiu

118

1

37

59

în actuala sesiune, dupã stadiul actual

*Informaţii la data de 07.01.2019

Proiecte de lege şi propuneri legislative adoptate de Senat 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Biroul baze de date economice și legislative

Direcţia generală legislativă

Buletin legislativ sesiunea septembrie - decembrie 2018                                                                                        Informaţii la data de 7 ianuarie 2019                             61



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

- s i n t e z a -

în sesiunea septembrie - decembrie 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 58

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 72

a) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 19

b) ordonanţe de urgenţă 53

III. Propuneri legislative 85

T o t a l : 215
(*)cu sedinta comuna
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PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE SENAT

în sesiunea septembrie - decembrie 2018

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) 58

A devenit Legea nr. 
279/26.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
957/23.11.2018 publicatã în 
M.O. 1009/28.11.2018

1 Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

L354/2018

adoptat de Senat 
(03.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)

A devenit Legea nr. 
280/26.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
958/23.11.2018 publicatã în 
M.O. 1008/28.11.2018

2 Proiect de lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile 
facultative

L395/2018

adoptat de Senat 
(17.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)

A devenit Legea nr. 
256/12.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
883/12.11.2018 publicatã în 
M.O. 964/14.11.2018

3 Proiect de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare 
la perimetre petroliere offshore

L408/2017

adoptat de Senat 
(12.02.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.07.2018)
adoptat de Senat 
(24.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

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

4 Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

L390/2018

adoptat de Senat 
(24.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.10.2018)

A devenit Legea nr. 
284/26.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
962/23.11.2018 publicatã în 
M.O. 1013/29.11.2018

5 Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din 
transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi 
urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, 
precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale

L244/2018

adoptat de Senat 
(24.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)

A devenit Legea nr. 
292/03.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1134/03.12.2018 publicatã 
în M.O. 1043/10.12.2018

6 Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului

L319/2018

adoptat de Senat 
(24.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)

A devenit Legea nr. 
293/03.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1135/03.12.2018 publicatã 
în M.O. 1042/07.12.2018

7 Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi 
atmosferici

L408/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

8 Proiect de lege privind societățile mutuale de asigurare

L437/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
253/08.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
880/08.11.2018 publicatã în 
M.O. 958/13.11.2018

9 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, 
semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017

L418/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2018)
adoptat de Senat 
(08.10.2018)

A devenit Legea nr. 
254/08.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
881/08.11.2018 publicatã în 
M.O. 957/13.11.2018

10 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, 
semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017

L417/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2018)
adoptat de Senat 
(08.10.2018)

A devenit Legea nr. 
255/08.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
882/08.11.2018 publicatã în 
M.O. 1040/07.12.2018

11 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi 
consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi 
Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 
noiembrie 2017

L416/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2018)
adoptat de Senat 
(08.10.2018)

A devenit Legea nr. 
264/14.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
905/14.11.2018 publicatã în 
M.O. 989/22.11.2018

12 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind 
relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles, la 5 octombrie 2016

L589/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
262/14.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
903/14.11.2018 publicatã în 
M.O. 984/21.11.2018

13 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între 
România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, 
la 13 septembrie 2017

L590/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

A devenit Legea nr. 
261/14.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
902/14.11.2018 publicatã în 
M.O. 1011/29.11.2018

14 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei 
Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York la 15 
iunie 2017

L603/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

A devenit Legea nr. 
263/14.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
904/14.11.2018 publicatã în 
M.O. 986/21.11.2018

15 Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România 
şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017

L605/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.09.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

16 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

L392/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
362/28.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1311/28.12.2018

17 Proiect de lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate 
a reţelelor şi sistemelor informatice

L221/2018

adoptat de Senat 
(25.04.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2018)
adoptat de Senat 
(16.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

18 Proiect de lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a 
celor contaminate

L410/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

19 Proiect de lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

L393/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

20 Proiect de lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

L449/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

21 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

L574/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

22 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

L441/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la promulgare

23 Proiect de lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural 
necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului 
statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel 
încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

L445/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

A devenit Legea nr. 
315/17.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1251/17.12.2018

24 Proiect de lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul 
Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

L448/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Trimis la promulgare

25 Proiect de lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea 
resurselor umane din administraţia publică

L446/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

A devenit Legea nr. 
274/22.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
951/22.11.2018 publicatã în 
M.O. 1023/03.12.2018

26 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind 
parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre 
ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă 
parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017

L604/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.09.2018)
adoptat de Senat 
(22.10.2018)
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A devenit Legea nr. 
273/22.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
950/22.11.2018 publicatã în 
M.O. 1002/17.11.2018

27 Proiect de lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind 
ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 
2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi 
financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la 
Bucureşti la 27 aprilie 2010

L602/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.09.2018)
adoptat de Senat 
(22.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

28 Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi 
finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

L447/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)

Trimis la promulgare

29 Proiect de lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art.55 din 
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

L444/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la promulgare

30 Proiect de lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul 
Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea 
Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

L572/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

31 Proiect de lege privind aprobarea participării României la sistemul 
Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de 
dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte

L596/2018

adoptat de Senat 
(24.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 Proiect de lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, 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

L597/2018

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

33 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv

L575/2018

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

Trimis la promulgare

34 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018

L628/2018

adoptat de Senat 
(29.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Proiect de lege privind Fondul de compensare a investitorilor

L576/2018

adoptat de Senat 
(29.10.2018)

A devenit Legea nr. 
297/03.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1139/03.12.2018 publicatã 
în M.O. 1040/07.12.2018

36 Proiect de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

L257/2017

adoptat de Senat 
(21.11.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2018)
adoptat de Senat 
(31.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
299/07.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1208/06.12.2018

37 Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 
25 mai 2018

L627/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.10.2018)
adoptat de Senat 
(07.11.2018)

Trimis la promulgare

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

L442/2018

adoptat de Senat 
(07.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

A devenit Legea nr. 
306/11.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1219/11.12.2018

39 Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de 
dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de 
amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018

L632/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.10.2018)
adoptat de Senat 
(19.11.2018)

A devenit Legea nr. 
308/12.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1236/12.12.2018

40 Proiect de lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 
2015 şi a Rezoluţiei nr.40 privind admiterea României ca membru al 
Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul 
Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 
2017

L641/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(19.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

41 Proiect de lege "LEGEA TINERETULUI"

L443/2018

adoptat de Senat 
(19.11.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

42 Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea 
art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici

L394/2018

adoptat de Senat 
(21.11.2018)

Trimis la promulgare

43 Proiect de lege privind sistemul public de pensii

L629/2018

adoptat de Senat 
(26.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

44 Proiect de lege  pentru completarea Legii concediului paternal 
nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene

L623/2018

adoptat de Senat 
(26.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

45 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor

L573/2018

adoptat de Senat 
(28.11.2018)

A devenit Legea nr. 
309/12.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1237/12.12.2018

46 Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul 
Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a 
Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017

L640/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.10.2018)
adoptat de Senat 
(28.11.2018)
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A devenit Legea nr. 
307/11.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1220/11.12.2018

47 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 
îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 1 august 2018

L658/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
adoptat de Senat 
(28.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

48 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) 
lit.ş) şi cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice 
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

L606/2018

adoptat de Senat 
(28.11.2018)

A devenit Legea nr. 
1/03.01.2019 promulgatã 
prin decret nr. 1/03.01.2019

49 Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic dintre statele 
CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 
octombrie 2008

L642/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

50 Proiect de lege privind activitatea consulară

L624/2018

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

51 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European

L634/2018

adoptat de Senat 
(05.12.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

52 Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru 
tranzacţiile de plată cu cardul

L637/2018

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

53 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

L638/2018

adoptat de Senat 
(05.12.2018)

A devenit Legea nr. 
2/03.01.2019 promulgatã 
prin decret nr. 2/03.01.2019

54 Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 
pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a 
Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al 
Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului 
Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, şi pentru modificarea anexei nr.2.2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte

L659/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
adoptat de Senat 
(05.12.2018)

Trimis la promulgare

55 Proiect de lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind 
scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 
2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier 
internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 
mai 1956

L654/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.11.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L598/2018

adoptat de Senat 
(10.12.2018)
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A devenit Legea nr. 
4/03.01.2019 promulgatã 
prin decret nr. 4/03.01.2019

57 Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

L713/2018

adoptat de Senat 
(12.12.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Trimis la promulgare

58 Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la 
resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, 
semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia 
privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro

L655/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.11.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 72

a) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 19

A devenit Legea nr. 
241/12.10.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
836/11.10.2018 publicatã în 
M.O. 871/15.10.2018

1 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

L393/2015

adoptat de Senat 
(18.11.2015)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.07.2018)
adoptat de Senat 
(05.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

2 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații 
și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea 
Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a 
accidentelor și incidentelor din aviația civilă

L466/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
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Trimis la promulgare

3 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018  
pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

L464/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul 
Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia 
Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară 
ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte

L456/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la promulgare

5 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020

L462/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008

L453/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 
pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare 
privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în 
plan intern şi internaţional

L455/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
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Trimis la promulgare

8 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole comune

L459/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică

L463/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

10 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 
administrației publice și instituțiile publice

L465/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, pentru 
dezbatere

11 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-
financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative

L467/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L450/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

13 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2018 
privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de 
dezvoltare locală etapa a II-a

L454/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

14 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

L457/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L460/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

16 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2018 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 
privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport 
Rutier

L461/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

A devenit Legea nr. 
3/03.01.2019 promulgatã 
prin decret nr. 3/03.01.2019

17 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 
pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale 
poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în 
perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 
Europene 2019

L452/2018

adoptat de Senat 
(23.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L451/2018

adoptat de Senat 
(31.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

19 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

L458/2018

adoptat de Senat 
(14.11.2018)
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b) ordonanţe de urgenţă 53

A devenit Legea nr. 
340/21.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1279/21.12.2018

1 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2018 
privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică 
pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în 
domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome 
''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

L374/2018

adoptat de Senat 
(03.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

A devenit Legea nr. 
277/23.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
955/23.11.2018 publicatã în 
M.O. 1006/28.11.2018

2 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene

L396/2018

adoptat de Senat 
(03.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)

A devenit Legea nr. 
281/26.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
959/23.11.2018 publicatã în 
M.O. 1008/28.11.2018

3 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport 
Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

L291/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L289/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)
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A devenit Legea nr. 
9/04.01.2019 promulgatã 
prin decret nr. 
35/04.01.2019

5 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei 
fondurilor europene

L373/2018

adoptat de Senat 
(17.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental 
"INVESTEŞTE ÎN TINE"

L391/2018

adoptat de Senat 
(17.09.2018)

A devenit Legea nr. 
282/26.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
960/23.11.2018 publicatã în 
M.O. 1008/28.11.2018

7 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat la alin.(4) al art.II 
din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiţii de 
siguranţă a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi a 
aparatelor consumatoare de combustibil

L413/2018

adoptat de Senat 
(17.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)

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

8 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.56/2018 
pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților 
economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale

L415/2018

adoptat de Senat 
(19.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții 
publice în domeniile apărării şi securității

L414/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)
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Trimis la promulgare

10 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului

L411/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului

L412/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul forţei de muncă

L439/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)

A devenit Legea nr. 
295/03.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1137/03.12.2018 publicatã 
în M.O. 1032/05.12.2018

13 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2018 
pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare 
prin centrele de permanență

L436/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

14 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență 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

L438/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

15 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2016  privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale 
de Investiţii Rutiere S.A. precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative

L557/2016

adoptat de Senat 
(22.12.2016)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.04.2018)
adoptat de Senat 
(08.10.2018)

A devenit Legea nr. 
301/10.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1214/07.12.2018 publicatã 
în M.O. 1049/11.12.2018

16 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.62/2018 
privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene 
în primul semestru al anului 2019

L469/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

A devenit Legea nr. 
314/17.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1250/17.12.2018

17 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind 
asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă

L468/2018

adoptat de Senat 
(10.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

A devenit Legea nr. 
341/21.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1280/21.12.2018

18 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării inovării şi producerii de mijloace imunoprofllactice, 
terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

L474/2018

adoptat de Senat 
(10.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

19 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ’’Sala Palatului” 
şi pentru modificarea unor acte normative

L477/2018

adoptat de Senat 
(10.10.2018)
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A devenit Legea nr. 
7/04.01.2019 promulgatã 
prin decret nr. 
33/04.01.2019

20 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de 
locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe aprobat în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

L479/2018

adoptat de Senat 
(10.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

A devenit Legea nr. 
338/21.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1277/21.12.2018

21 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din 
România

L440/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

22 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul 
român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 
proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

L470/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)

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

23 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)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.03.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

24 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare 
a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman

L471/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie

L472/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)

A devenit Legea nr. 
303/11.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1216/10.12.2018

26 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2018 
pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare

L473/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

27 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

L476/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)

A devenit Legea nr. 
300/10.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1213/07.12.2018 publicatã 
în M.O. 1049/11.12.2018

28 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2018 
privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor 
aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor 
de urgenţă

L475/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)
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A devenit Legea nr. 
245/02.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
860/02.11.2018 publicatã în 
M.O. 932/05.11.2018

29 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

L392/2017

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.10.2017)
adoptat de Senat 
(18.12.2017)
adoptat de Senat 
(22.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.10.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Trimis la promulgare

30 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

L481/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

31 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2018  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

L482/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice

L480/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)
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Trimis la promulgare

33 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către 
organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a 
obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 
august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

L478/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

34 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și 
funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A.

L586/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)

A devenit Legea nr. 
311/17.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1247/17.12.2018

35 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 
benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare 
şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a 
metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie

L584/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

A devenit Legea nr. 
313/17.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1249/17.12.2018

36 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor

L585/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Trimis la promulgare

37 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul 
investițiilor finanțate din fonduri publice

L600/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)
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A devenit Legea nr. 
6/04.01.2019 promulgatã 
prin decret nr. 
32/04.01.2019

38 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială 
persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor 
de suin a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine 
africane

L587/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la promulgare

39 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele 
măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național 
pentru revizuirea Constituției

L601/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul 
culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L483/2018

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

Trimis la promulgare

41 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul 
construcțiilor

L599/2018

adoptat de Senat 
(29.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L626/2018

adoptat de Senat 
(12.11.2018)

7 ianuarie 2019 Pagina 25 din 43

Biroul baze de date economice și legislative
Buletin legislativ sesiunea septembrie - decembrie 2018                                                                                        Informaţii la data de 7 ianuarie 2019                             88



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

43 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative

L625/2018

adoptat de Senat 
(14.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

44 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

L607/2018

adoptat de Senat 
(21.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

45 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

L631/2018

adoptat de Senat 
(21.11.2018)

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

46 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)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.09.2017)
adoptat de Senat 
(04.12.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.07.2018)
adoptat de Senat 
(26.11.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

47 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 
şcoli al Uniunii Europene

L639/2018

adoptat de Senat 
(28.11.2018)

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

48 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie

L680/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Trimis la promulgare

49 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L661/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

50 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, 
reprezentată prin Ministerul Finanţelor şi Fondul Internaţional pentru 
Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor 
Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 
1999

L693/2018

adoptat de Senat 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

51 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii

L676/2018

adoptat de Senat 
(12.12.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

52 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitare de stat

L678/2018

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

53 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general 
aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții

L695/2018

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

III. Propuneri legislative 85

A devenit Legea nr. 
286/29.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1043/29.11.2018 publicatã 
în M.O. 1029/01.12.2018

1 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.64 din 
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

L314/2018

adoptat de Senat 
(03.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

2 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

L233/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

3 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal

L236/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) 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

L251/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

5 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi Legii nr.286/2009 
privind Codul penal

L206/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 
din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal

L205/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Propunere legislativă privind combaterea şi prevenirea actelor cu 
caracter pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale 
ale persoanelor

L213/2018

adoptat de Senat 
(05.09.2018)

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, pentru 
dezbatere

8 Propunere legislativă  de revizuire a Constituţiei României

L569/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.05.2017)
adoptat de Senat 
(11.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2) indice 1 al art.94 din 
Legea 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

L282/2018

adoptat de Senat 
(11.09.2018)
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A devenit Legea nr. 
355/27.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1304/27.12.2018

10 Propunere legislativă privind instituirea Zilei dăruirii

L371/2018

adoptat de Senat 
(17.09.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea OUG 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

L209/2018

adoptat de Senat 
(18.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind 
funcţionarii publici

L295/2018

adoptat de Senat 
(24.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

13 Propunere legislativă privind întreţinerea animalelor de serviciu scoase 
din funcţiune şi care au aparţinut instituţiilor şi structurilor publice din 
România

L324/2018

adoptat de Senat 
(26.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

14 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Meseriilor

L325/2018

adoptat de Senat 
(26.09.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

15 Propunere legislativă privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe 
Ionescu-Şişeti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

L530/2018

adoptat de Senat 
(26.09.2018)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

16 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, 
în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România

L326/2018

adoptat de Senat 
(02.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

17 Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) şi (4) ale art.25 
din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 
României

L328/2018

adoptat de Senat 
(02.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

18 Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor 
de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

L347/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)

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

19 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi 
privind modificarea altor acte normative

L409/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

20 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

L346/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)

A devenit Legea nr. 
329/21.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1268/21.12.2018

21 Lege  pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

L340/2018

adoptat de Senat 
(03.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)
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Trimis la promulgare

22 Propunere legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L339/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

23 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările şi completările ulterioare

L363/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)

A devenit Legea nr. 
246/02.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
861/02.11.2018 publicatã în 
M.O. 932/05.11.2018

24 Propunere legislativă pentru completarea art.42 indice1 din Legea 
audiovizualului nr.504/2002

L383/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2018)
adoptat de Senat 
(08.10.2018)

Trimis la promulgare

25 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local

L404/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

A devenit Legea nr. 
357/27.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1306/27.12.2018

26 Propunere legislativă pentru instituirea Anului Cărţii în România

L367/2018

adoptat de Senat 
(08.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)
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A devenit Legea nr. 
359/27.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1308/27.12.2018

27 Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

L578/2018

adoptat de Senat 
(10.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

A devenit Legea nr. 
350/27.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1299/27.12.2018

28 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua 
Naţională a Constructorului

L405/2018

adoptat de Senat 
(10.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

Trimis la promulgare

29 Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004

L407/2018

adoptat de Senat 
(10.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

30 Lege privind Registrul naţional automatizat  cu privire la persoanele 
care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor

L298/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)

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

31 Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de 
alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin. (5) 
al art. 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru 
completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal

L347/2008

adoptat de Senat 
(16.09.2008)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.07.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

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

32 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

L382/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2018)
adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L387/2018

adoptat de Senat 
(15.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L419/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea 
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente 
sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

L426/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Lege pentru modificarea art.11, lit.a pct.(vii) din Legea nr.229/2016 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi 
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Fizioterapeuţilor din România

L432/2018

adoptat de Senat 
(16.10.2018)

A devenit Legea nr. 
360/27.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1309/27.12.2018

37 Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie

L538/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

38 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei limbii romani

L564/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

39 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea 
serviciului de iluminat public nr.230/2006

L561/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România

L563/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L509/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)

A devenit Legea nr. 
361/27.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1310/27.12.2018

42 Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a României 
şi a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României

L580/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

43 Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi 
a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

L537/2018

adoptat de Senat 
(17.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

44 Lege privind declasificarea unor documente

L568/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

45 Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

L486/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

46 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

L562/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)

A devenit Legea nr. 
343/27.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1292/27.12.2018

47 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 
Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi 
pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea 
acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia 
Prefectului, Judeţul Olt

L497/2018

adoptat de Senat 
(22.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

48 Lege  privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

L515/2018

adoptat de Senat 
(24.10.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

49 Lege pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

L582/2018

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

Trimis la promulgare

50 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

L271/2017

adoptat de Senat 
(04.12.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.06.2018)
adoptat de Senat 
(29.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

51 Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului 
nr.46/2003

L427/2018

adoptat de Senat 
(29.10.2018)

A devenit Legea nr. 
288/29.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1045/29.11.2018 publicatã 
în M.O. 1036/06.12.2018

52 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L171/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.03.2018)
adoptat de Senat 
(29.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L528/2018

adoptat de Senat 
(29.10.2018)

7 ianuarie 2019 Pagina 37 din 43

Biroul baze de date economice și legislative
Buletin legislativ sesiunea septembrie - decembrie 2018                                                                                        Informaţii la data de 7 ianuarie 2019                             100



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

54 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice

L522/2018

adoptat de Senat 
(29.10.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

A devenit Legea nr. 
289/29.11.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1046/29.11.2018 publicatã 
în M.O. 1028/03.12.2018

55 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L588/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(29.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

56 Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor

L577/2018

adoptat de Senat 
(29.10.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

57 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere 
pentru tineri

L343/2018

adoptat de Senat 
(07.11.2018)

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, pentru 
dezbatere

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

L487/2018

adoptat de Senat 
(07.11.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

59 Lege pentru modificarea şi completarea art.V din Ordonanţa Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor acte normative

L490/2018

adoptat de Senat 
(07.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

60 Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

L559/2018

adoptat de Senat 
(07.11.2018)

Trimis la promulgare

61 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni

L501/2018

adoptat de Senat 
(12.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L579/2018

adoptat de Senat 
(12.11.2018)

A devenit Legea nr. 
310/17.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1246/17.12.2018

63 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative

L237/2018

adoptat de Senat 
(29.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.06.2018)
adoptat de Senat 
(12.11.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

64 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi pentru modificarea 
art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

L545/2018

adoptat de Senat 
(12.11.2018)

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

65 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

L385/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2018)
adoptat de Senat 
(12.11.2018)

A devenit Legea nr. 
305/11.12.2018 promulgatã 
prin decret nr. 
1218/10.12.2018

66 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea alin.(5) al art.15 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001

L593/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(12.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

67 Propunere legislativă pentru completarea art.287 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal

L435/2018

adoptat de Senat 
(12.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

68 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

L560/2018

adoptat de Senat 
(14.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

69 Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

L565/2018

adoptat de Senat 
(21.11.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L489/2018

adoptat de Senat 
(21.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

71 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

L484/2018

adoptat de Senat 
(26.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L499/2018

adoptat de Senat 
(26.11.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

73 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1994 privind 
timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor 
plastice, al arhitecturii şi de divertisment

L583/2018

adoptat de Senat 
(03.12.2018)

Trimis la promulgare

74 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L652/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(03.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

75 Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală

L683/2018

adoptat de Senat 
(05.12.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

76 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

L239/2018

adoptat de Senat 
(13.06.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.06.2018)
adoptat de Senat 
(10.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

77 Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu 
arsuri"

L687/2018

adoptat de Senat 
(12.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

78 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

L514/2018

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

79 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(4) al art.1 din Legea 
nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin credite

L505/2018

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

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

80 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator

L250/2016

adoptat de Senat 
(17.10.2016)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.06.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

81 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 
al construcţiilor existente

L675/2018

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Trimis la promulgare

82 Propunere legislativă privind trecera oraşului Băneasa, judeţul 
Constanţa, la rangul de comună

L708/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

83 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea 
valorilor naţionale "Regele MIHAI I"

L648/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)

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

84 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

L491/2017

adoptat de Senat 
(05.03.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Trimis la promulgare

85 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L378/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 

 

 Sinteza activităţii comisiilor în sesiunea septembrie – decembrie 2018 
 

Comisia: 
Numărul proiectelor 

primite pentru 
raport 

Numărul proiectelor 
primite pentru aviz 

Numărul  
rapoartelor depuse 

Numărul  
avizelor depuse 

Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări 67 77 62 35 

Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de 
capital 

67 80 61 84 

Comisia economică, industrii 
şi servicii 23 40 30 39 

Comisia pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală 

20 10 20 11 

Comisia pentru politică 
externă 1 20 2 23 

Comisia pentru administraţie 
publică 51 53 57 54 

Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională 

27 21 28 20 

Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială 58 47 66 47 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport 32 18 47 17 

Comisia pentru sănătate 
publică 22 21 24 25 

Comisia pentru cultură şi 
media 14 10 11 11 

Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, 
culte şi minorităţi 

7 152 4 150 

Comisia pentru cercetarea 
abuzurilor, combaterea 
corupţiei şi petiţii 

0 1 0 1 

Comisia pentru afaceri 
europene 3 35 4 35 

Comisia pentru comunităţile 
de români din afara ţării 1 6 1 5 

Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 19 18 16 11 

Comisia pentru mediu 10 17 11 15 
Comisia pentru 
constituţionalitate 16 6 15 3 

Comisia pentru ape, păduri, 
pescuit şi fond cinegetic 6 5 4 1 

Comisia pentru energie, 
infrastructură energetică şi 
resurse minerale 

11 5 10 3 

Comisia pentru comunicaţii şi 
tehnologia informaţiei 1 7 1 5 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 
 

Sinteza activităţii comisiilor, conform numărului de rapoarte finalizate la proiecte de lege,  
în sesiunea septembrie – decembrie 2018 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Comisia pentru politică externă Comisia pentru administraţie publică

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru sănătate publică

Comisia pentru cultură şi media Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Comisia pentru mediu Comisia pentru constituţionalitate

Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale

Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE SENATORILOR  în sesiunea septembrie - 
decembrie 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Bădălău 
Niculae  - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; 
Cârciumaru Florin  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis  - 
senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - 
senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-
Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - 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; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - 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; Rotaru Ion  - 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; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; 
Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; 
Ţuţuianu Adrian  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Teiş Aluna  - 
deputat PSD

L593/2018

A devenit Legea nr. 
305/11.12.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1218/10.12.2018

1

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(12.11.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale - Republicare

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP

L594/2018

Respins de Camera 
decizională

2

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
respins de Senat 
(12.11.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale - Republicare

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator PMP

L609/2018

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

3

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.09.2018)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Ganea Ion  - senator 
PMP; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; 
Marussi George-Nicolae  - senator USR; Niță Ilie  - senator ALDE; Talpoş Ioan-Iustin  - senator PMP; 
Wiener Adrian  - senator USR; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Botez  Mihai-
Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dan  Nicuşor 
Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat USR; Duruş  
Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Lupescu  Dumitru  - 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; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - 
deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

L656/2018

Respins de ambele 
Camere

4

respins de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
respins de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de 
metrologie

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Nicoară Marius-Petre  - senator Independent; Popa Ion  - 
senator Independent; Ruse Mihai  - senator ALDE; Simionca Ioan  - senator ALDE

L662/2018
înscris pe ordinea de zi

5
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 
privind exercitarea iniţiativei legislative de către 
cetăţeni

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; Goţiu 
Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă 
Florina-Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benga  
Tudor - Vlad  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Botez  Mihai-Cătălin  - 
deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) 
Lavinia-Corina  - deputat USR; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; 
Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat Independent; 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; 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

b435/2018
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

6

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

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; 
Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat 
UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - 
deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; 
Seres Dénes  - deputat UDMR

L663/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

7
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la 
Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat PNL; Alexe Costel  - deputat 
PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - 
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; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; 
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Culeafă  Mihai  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; 
Dobre Victor Paul  - 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; Ionescu George  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - 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; Olar Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat 
PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - Gabriel  - 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; Raeţchi Ovidiu 
Alexandru  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; 
Schelean Valeria-Diana  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Şişcu  George  - deputat 
PNL; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat Independent; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-
Florin  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - 
deputat PNL; Trăilă Cristina  - deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat 
PNL; Varga Vasile  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Voicu Mihai Alexandru  - deputat PNL

L664/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

8

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Botez  
Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cosma (Abu-
Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - 
deputat USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - 
deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; 
Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - 
deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Sighiartău  
Robert-Ionatan  - deputat PNL; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; 
Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - 
deputat USR

L665/2018

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

9

respins de Senat 
(05.12.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei 
pentru Calitatea şi Marketingul Produselor 
Agroalimentare

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu 
Severica-Rodica  - senator PMP; Mirea Siminica  - senator Independent; Silistru Doina  - senator PSD; Stan 
Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Tánczos Barna  - senator UDMR; Trufin Lucian  - 
senator PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Ciocan Dan  - deputat PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; 
Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Iftimie  Neculai  - deputat PSD; 
Movilă Petru  - deputat PMP; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Petcu  Toma-Florin  - 
deputat ALDE; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Steriu Valeriu-
Andrei  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Vrăjitoru 
Sorinel-Marian  - deputat PSD

L666/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

10

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Ghica Cristian  - senator USR; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Bichineţ 
Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Căciulă  Aurel  - deputat PSD; Călin 
Ion  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-
Petrişor  - deputat PMP; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Furtună  
Mirela  - deputat PSD; Halici  Nicuşor  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - 
deputat PSD; Moagher  Laura-Mihaela  - deputat PSD; Movilă Petru  - deputat PMP; Neaţă  Eugen  - 
deputat PSD; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Paşcan Emil-Marius  - 
deputat PMP; Pop  Andrei  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu Nicolae-Daniel  - 
deputat USR; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; 
Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Simionca  Ionuţ  - 
deputat PMP; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Stativă Irinel Ioan  - deputat PSD; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - 
deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-
Marian  - deputat PSD

L667/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

11

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-
Rodica  - senator PMP; Ganea Ion  - senator Independent; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Lungu Vasile-
Cristian  - senator PMP; Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - 
deputat PMP; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; 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

L668/2018
înscris pe ordinea de zi

12
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului

Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator 
PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - 
deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Movilă Petru  - 
deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Sămărtinean 
Cornel-Mircea  - 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

L672/2018

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

13

respins de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă pentru abrogarea unor 
prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru 
modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea 
alin.(2) şi (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea 
art.8 indice 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; 
Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - 
deputat PMP; Cristache  Cătălin  - 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; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  
Robert-Nicolae  - deputat PMP

L674/2018
cu raport finalizat

14

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente

Ghica Cristian  - senator USR

L675/2018

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

15

adoptat de Senat 
(19.12.2018)

Pagina 6 din 48

Buletin legislativ sesiunea septembrie - decembrie 2018                                                                                        Informaţii la data de 7 ianuarie 2019                             114



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor 
mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a 
animalelor şi comercializarea cărnii

Pereş Alexandru  - senator PNL; Antal  István-János  - deputat UDMR; Boroianu  Aurel-Robert  - deputat 
PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - 
deputat PNL; Gudu Vasile  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Olar Corneliu  - deputat 
PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Sebestyén  Csaba-
István  - deputat UDMR; Şişcu  George  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - deputat PNL

L682/2018
înscris pe ordinea de zi

16

Propunere legislativă pentru completarea alineatului 
(1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală

Császár Károly Zsolt  - 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; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - 
deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Bumb  Sorin-Ioan  - 
deputat PNL; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat 
UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Florea  Oana-Consuela  - 
deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Kelemen Hunor  - deputat 
UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Marica 
Petru-Sorin  - deputat PSD; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; 
Mohaci Mihai  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Nistor 
Laurenţiu  - deputat PSD; Olar Corneliu  - deputat PNL; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Popa  Ştefan-
Ovidiu  - deputat PSD; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Stancu  
Florinel  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Toma  Ilie  - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - 
deputat PSD; Vass  Levente  - deputat UDMR

L683/2018

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(05.12.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi 
pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Băsescu Traian  - senator PMP; 
Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator 
PMP; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Alexe Costel  - deputat PNL; Axinte  Vasile  - deputat 
PSD; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat 
PSD; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat 
PNL; Călin Ion  - deputat PSD; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Cobuz  
Maricela  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cuc  
Alexandru-Răzvan  - deputat PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Dumitrache Ileana Cristina  - 
deputat PSD; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Furic  Iarco  - deputat UDSCR (minoritãti); Furtună  Mirela  - 
deputat PSD; Ganţ Ovidiu Victor  - deputat FDGR (minoritãti); Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gerea 
Andrei Dominic  - deputat ALDE; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; 
Gherman Dumitru  - deputat PSD; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat 
RO.AS.IT (minoritãti); Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; 
Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; 
Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Matei Călin-Vasile-Andrei  - 
deputat PSD; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat 
PMP; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Olar 
Corneliu  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Pambuccian 
Varujan  - deputat UAR (minoritãti); Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Petreţchi  Nicolae-Miroslav  - 
deputat UUR (minoritãti); Pistru-Popa Eusebiu-Manea  - deputat ALDE; Popescu  Mariana-Venera  - 
deputat AMR (minoritãti); Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Preda 
Cezar-Florin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; 
Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Simionca  Ionuţ  - 
deputat PMP; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Ştefan  Ion  - deputat 
PNL; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PSD; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Tabugan Ion  - deputat 
ALDE; Teiş Alina  - deputat PSD; Todor  Adrian  - deputat PSD; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; 
Toma  Ilie  - deputat PSD; Tomac Eugen  - deputat PMP; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; Turcescu  
Robert-Nicolae  - deputat PMP; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vasile  Daniel  - deputat Pro-Europa 
(minoritãti); Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Voicu Mihai 
Alexandru  - deputat PNL; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L684/2018
înscris pe ordinea de zi

18

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 
aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului 
ilicit de mărfuri

Arcaş Viorel  - senator PSD; Ganea Ion  - senator Independent; Ilie Viorel  - senator ALDE; Cocoş  Vasile  - 
deputat PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Firczak  
Iulius Marian  - deputat UCRR (minoritãti); Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - 
deputat PNL; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Nicoară Romeo-
Florin  - deputat PNL; Nosa Iuliu  - deputat PSD

L688/2018
înscris pe ordinea de zi

19
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - 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; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator 
PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Diaconescu Renică  - 
senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; Dunca 
Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; 
Iordache Virginel  - senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - 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; Mihu Ștefan  - senator PSD; 
Nicolae Şerban  - senator PSD; Orţan 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; Romaşcanu 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; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - 
senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD

L588/2018

A devenit Legea nr. 
289/29.11.2018 
promulgatã prin decret 
nr. 1046/29.11.2018 
publicatã în M.O. 
1028/03.12.2018

20

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
adoptat de Senat 
(29.10.2018)

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

Avram Nicolae   - senator PSD; Baciu Gheorghe  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Savin 
Emanoil  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Bende  
Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; 
Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat 
UDMR; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat 
PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD

L591/2018

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

21

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al 
art.25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Avram Nicolae   - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; 
Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator 
PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; 
Mihu Ștefan  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; 
Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - 
senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma 
Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - 
deputat PSD

L592/2018

Respins de Camera 
decizională

22

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.09.2018)
respins de Senat 
(19.12.2018)

Propunere legislativă privind facilitarea încheierii 
contractelor de donație între operatorii economici și 
instituțiile sociale

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator 
USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Goţiu 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; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  
Iulian  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-
Daniel  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

L698/2018
înscris pe ordinea de zi

23

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, Republicată

Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL

L696/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

24
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator 
USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu 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; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  
Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-
Ionela  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; 
Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - 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

L699/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

25

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar

Nicolae Şerban  - senator PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Nicolicea Eugen  - deputat PSD

L702/2018
cu raport finalizat

26

Propunere legislativă privind transparenţa în 
domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Ilie Viorel  - senator ALDE; Meleşcanu Teodor-Viorel  - 
senator ALDE; Niță Ilie  - senator ALDE; Nicoară Marius-Petre  - senator Independent; Popa Ion  - senator 
Independent; Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton  - senator ALDE; Ruse Mihai  - senator ALDE; 
Simionca Ioan  - senator ALDE; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator ALDE; Anton Anton  - deputat ALDE; 
Avram Constantin  - deputat ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Calotă Florică Ică  - 
deputat ALDE; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Cupă 
Ion  - deputat ALDE; Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat ALDE; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE; 
Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Olteanu  
Daniel  - deputat ALDE; Oprişcan Mihai Doru  - deputat ALDE; Petcu  Toma-Florin  - deputat ALDE; Pistru-
Popa Eusebiu-Manea  - deputat ALDE; Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; Tabugan Ion  - deputat 
ALDE; Vosganian Varujan  - deputat ALDE

L709/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

27

Pagina 11 din 48

Buletin legislativ sesiunea septembrie - decembrie 2018                                                                                        Informaţii la data de 7 ianuarie 2019                             119



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului 
de investiţii "Autostrada Estului"

Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bozianu  Nicoleta-
Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; 
Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Sefer 
Cristian-George  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; 
Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

L711/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

28

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Avram Constantin  - deputat ALDE; Barna  Ilie Dan  - deputat 
USR; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Dehelean  Silviu  - deputat 
USR; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Gherman Dumitru  - deputat PSD; Manole  Petre-Florin  - 
deputat PSD; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Paşcan Emil-Marius  - 
deputat PMP; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu  Pavel  - 
deputat PNL; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Săftoiu 
Ana Adriana  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; 
Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - 
deputat PNL; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcan Raluca  - deputat PNL; Tuşa Adriana Diana  - deputat 
PSD; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Vîlceanu  
Dan  - deputat PNL; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L610/2018

Respins de Camera 
decizională

29

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.09.2018)
respins de Senat 
(29.10.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
drepturilor veteranilor de război, invalizilor si 
văduvelor de război

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL

L712/2018
cu raport finalizat

30

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

Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - 
deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD

L716/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

31
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru instituirea Zilei 
Dramaturgiei Româneşti

Hadârcă Ion  - senator ALDE; Vosganian Varujan  - deputat ALDE

L720/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

32

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii

Băsescu Traian  - senator PMP; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator 
PNL; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iordache Virginel  - senator 
PSD; Iriza Scarlat  - senator Independent; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator 
PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD

b506/2018
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

33

Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările 
şi modificările ulterioare

Ghica Cristian  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - 
deputat Independent; Bulai  Iulian  - deputat USR; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Dan  Nicuşor 
Daniel  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat Independent; Fădor  Angelica  - deputat PNL; 
Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Ghinea  Cristian  - 
deputat USR; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Mocanu 
Adrian  - deputat ALDE; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - 
deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Solomon Adrian  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - 
deputat PSD; Vasile  Daniel  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîlceanu  
Dan  - deputat PNL; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

L721/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

34

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; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Iriza Scarlat  - senator 
Independent; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Niță Ilie  - senator 
ALDE; Popa Cornel  - senator PNL; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Smarandache Miron-
Alexandru  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD

b509/2018

35
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare

Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - deputat 
PSD; Weber Mihai  - deputat PSD

L617/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

36

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.10.2018)

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

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; Bodog 
Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; 
Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; 
Derzsi Ákos  - senator UDMR; Dogariu Eugen  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; 
Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator Independent; Leş Gabriel-Beniamin  - 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; Moga Nicolae  - senator PSD; 
Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop 
Liviu-Marian  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu 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; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Talpoş Ioan-
Iustin  - senator Independent; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-
Constantin  - senator PSD; Bogaciu  Alexandra-Corina  - deputat PSD; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat 
PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Gherman Dumitru  - deputat PSD; Marica Petru-Sorin  - 
deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD

L736/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

37
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea 
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator 
PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator 
PNL; Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; Coliban Allen  - senator USR; Dănăilă Leon  - senator PNL; 
Dumitrescu Iulian  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Filipescu Răducu-George  - 
senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-
Carmen  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Șoptică Costel  - senator PNL; Pauliuc 
Nicoleta  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Scântei 
Laura-Iuliana  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; 
Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - 
deputat Independent; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Calista  Mara-
Daniela  - deputat PNL; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - 
deputat USR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - 
deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moldovan  Sorin-
Dan  - deputat PNL; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Pop  Rareş-
Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; 
Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Suciu Vasile-
Daniel  - deputat PSD; Teiş Alina  - deputat PSD; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L738/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

38

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

Bulacu Romulus  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - 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; 
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; Cupă Ion  - deputat ALDE; 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; Ionescu George  - deputat PNL; 
Ioniţă  Antoneta  - 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; Olar Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oros Nechita-
Adrian  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - Gabriel  - 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; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - 
deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Săftoiu Ana 
Adriana  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat 
Independent; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Ştefan  Ion  - 
deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Trăilă Cristina  - 
deputat PNL; Varga Vasile  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Voicu Mihai Alexandru  - deputat 
PNL

L745/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

39
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Arcan Emilia  - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Ghica Cristian  - senator USR; Manda 
Iulian-Claudiu  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Wiener Adrian  - senator USR; Avram 
Constantin  - deputat ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Bode Lucian Nicolae  - deputat PNL; Botez  Mihai-
Cătălin  - deputat USR; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dohotaru  
Adrian-Octavian  - deputat Independent; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Lungu  Tudoriţa  - deputat 
PNL; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Nicolicea Eugen  - deputat PSD; Ponta Victor-Viorel  - deputat 
Independent; Pop Georgian  - deputat PSD; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Roman  Florin-
Claudiu  - deputat PNL; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; 
Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcan Raluca  - deputat PNL; Vosganian Varujan  - deputat ALDE

L746/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

40

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare

Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD

L747/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

41

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii concediului paternal nr.210/1999

Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat 
USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Gheorghe Andrei 
Daniel  - deputat PNL; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat 
USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR

L749/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

42

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al 
art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea unor acte normative

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Baciu Gheorghe  - senator PMP; Mirea 
Siminica  - senator Independent; Silistru Doina  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - 
senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Ciocan Dan  - deputat PSD; 
Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; 
Iftimie  Neculai  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Petcu  Toma-Florin  - 
deputat ALDE; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Şerban  Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Stănescu 
Alexandru  - deputat PSD; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Vrăjitoru 
Sorinel-Marian  - deputat PSD

b536/2018
trimis spre avizare

43
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind completarea articolului I 
al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, 
aprobată prin Legea nr.104/2016

Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădulescu Dorin-
Valeriu  - senator Independent; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator 
PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator 
PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Federovici Doina-
Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Ilie Viorel  - senator ALDE; 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; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; 
Mihu Ștefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Moga Nicolae  - senator PSD; Niță 
Ilie  - senator ALDE; Nicolae Şerban  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-
Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Romaşcanu 
Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator 
PSD; Sibinescu Ionuţ  - senator ALDE; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; 
Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Talpoş Ioan-Iustin  - senator 
Independent; Toma Vasilică  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - 
deputat ALDE

L751/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

44

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - senator PSD; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; 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; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu 
Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; 
Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Ganea Ion  - senator Independent; Hadârcă Ion  - senator ALDE; 
Ilea Vasile  - senator PSD; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza Scarlat  - 
senator Independent; Lupu Victorel  - 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; Mirea Siminica  - senator Independent; Orţan 
Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator 
PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator 
PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator PSD; Sibinescu Ionuţ  - senator ALDE; 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; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD; Balint  
Liviu-Ioan  - deputat PSD; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Buican Cristian  - deputat PNL; Căprar 
Dorel-Gheorghe  - deputat PSD; Gherman Dumitru  - deputat PSD; Gilia Claudia  - deputat PSD; Itu 
Cornel  - deputat PSD; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Roman 
Ioan Sorin  - deputat PSD; Todor  Adrian  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD

b543/2018
trimis spre avizare

45
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.60 din 
LEGEA 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; 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; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator 
PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator 
PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - 
senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu Victorel  - 
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; Mirea Siminica  - senator Independent; Moga Nicolae  - senator PSD; Orţan Ovidiu-Florin  - 
senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - 
senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-
Cristian  - senator PSD; Romaşcanu 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; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - 
senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD

b551/2018
trimis spre avizare

46

Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 1 
noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram 
Nicolae   - 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; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator 
PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator 
PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; 
Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu Victorel  - 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; Mirea Siminica  - senator 
Independent; Moga Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Orţan Ovidiu-Florin  - senator 
PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; 
Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator 
PSD; Romaşcanu 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; Stocheci 
Cristina-Mariana  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; 
Vulpescu Ioan  - senator PSD

b552/2018
trimis spre avizare

47
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; 
Dehelean  Silviu  - 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; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Popescu Nicolae-
Daniel  - 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; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b549/2018
trimis spre avizare

48

Propunere legislativă "Legea manualului şcolar"

Arcan Emilia  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; 
Dogariu Eugen  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - 
senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu Victorel  - 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; Paţurcă Roxana-
Natalia  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Rotaru 
Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Silistru Doina  - senator 
PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Trufin 
Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD

b550/2018
trimis spre avizare

49

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; 
Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Chisăliţă Ioan-
Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu 
Gabriela  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - senator PSD; 
Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ilea Vasile  - senator PSD; Ilie 
Viorel  - senator ALDE; Iriza Scarlat  - senator Independent; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu 
Victorel  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Meleşcanu Teodor-Viorel  - senator 
ALDE; Mihu Ștefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Niță Ilie  - senator ALDE; 
Nicoară Marius-Petre  - senator Independent; Nicolae Şerban  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - 
senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Popa Ion  - senator Independent; Rotaru Ion  - senator 
PSD; Ruse Mihai  - senator ALDE; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Sibinescu 
Ionuţ  - senator ALDE; Silistru Doina  - senator PSD; Simionca Ioan  - senator ALDE; Smarandache Miron-
Alexandru  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca 
Şerban-Constantin  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat 
ALDE

b553/2018
trimis spre avizare

50
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator 
USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat 
USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ghinea  
Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Popescu 
Nicolae-Daniel  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - 
deputat USR

b554/2018
trimis spre avizare

51

Propunere legislativă pentru completarea art.36 din 
Legea nr.46/2008 - Codul Silvic

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator 
UDMR; László Attila  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; 
Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - 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

b555/2018
trimis spre avizare

52

Propunere legislativă privind transmiterea unor 
imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor aflate în concesiunea Companiei 
Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - 
S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - 
senator PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Stancu  Florinel  - deputat PSD; 
Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Vasilescu Lia-
Olguţa  - deputat PSD

L752/2018
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

53
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind sprijinirea familiei 
monoparentale

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; 
Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Ampleev Adrian  - deputat CRLR (minoritãti); Băişanu Ştefan-
Alexandru  - deputat ALDE; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cocoş  
Vasile  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Ghera 
Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - 
deputat PSD; Movilă Petru  - deputat PMP; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Paşcan Emil-Marius  - deputat 
PMP; Petreţchi  Nicolae-Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat 
PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Şarapatin  Elvira  - deputat 
PSD; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stan Viorel  - deputat PSD; 
Stancu  Florinel  - deputat PSD; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tomac 
Eugen  - deputat PMP; Tuşa Adriana Diana  - deputat PSD; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER 
(minoritãti)

b559/2018
trimis spre avizare

54

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismului

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator 
USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu 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; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ion  Stelian-
Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; 
Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b560/2018
trimis spre avizare

55

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu 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; Drulă  Cătălin  - deputat USR; 
Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - 
deputat USR

b563/2018
trimis spre avizare

56
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind parteneriatul civil

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Antal István-Loránt  - senator UDMR; Dinică Silvia-Monica  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator 
USR; Lungu Dan  - senator USR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Presadă Florina-Raluca  - senator 
USR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; 
Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Bulai  Iulian  - deputat USR; Calista  Mara-Daniela  - 
deputat PNL; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat Independent; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Farago 
Petru  - deputat UDMR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  
Cristina-Ionela  - deputat USR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; 
Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Nicoară Romeo-Florin  - 
deputat PNL; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; 
Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR; Voicu Mihai Alexandru  - deputat PNL; Zainea  Cornel  - deputat USR

b570/2018
trimis spre avizare

57
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Covaciu Severica-Rodica  - senator 
PMP; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Dinică Silvia-Monica  - 
senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Gorghiu 
Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Mirea Siminica  - senator 
Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Bîzgan-
Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Bogaciu  Alexandra-
Corina  - deputat PSD; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Bran  Ioana  - deputat PSD; Bucura-
Oprescu Simona  - deputat PSD; Burciu  Cristina  - deputat PSD; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; 
Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Chichirău  Cosette-Paula  - 
deputat USR; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cosma Andreea  - 
deputat PSD; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; 
Csokany  Petronela-Mihaela  - deputat UBBR (minoritãti); Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; 
Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Florea  Oana-Consuela  - 
deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - 
deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - 
deputat PNL; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; Longher  
Victoria  - deputat UPR (minoritãti); Mareş  Mara  - deputat PNL; Meiroşu  Marilena-Emilia  - deputat 
Independent; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - 
deputat PSD; Podaşcă Gabriela-Maria  - deputat Independent; Popescu  Mariana-Venera  - deputat AMR 
(minoritãti); Presură  Alexandra  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Răduț Violeta  - deputat 
PSD; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Şarapatin  Elvira  - deputat PSD; 
Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Teiş Alina  - 
deputat PSD; Turcan Raluca  - deputat PNL; Tuşa Adriana Diana  - deputat PSD; Vlăducă  Oana-Silvia  - 
deputat PSD

L643/2018

Respins de Camera 
decizională

58

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(03.12.2018)

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

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL

L647/2018

Respins de Camera 
decizională

59

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(10.12.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL

L649/2018

Respins de Camera 
decizională

60

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
respins de Senat 
(10.12.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Arcan Emilia  - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - 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; Ilea 
Vasile  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu 
Victorel  - 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; Orţan 
Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator 
PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda 
Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - 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; 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; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - 
senator PSD

L652/2018

Trimis la promulgare

61

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.10.2018)
adoptat de Senat 
(03.12.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator 
USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator 
USR; Wiener Adrian  - senator USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; 
Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat 
USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b583/2018
trimis spre avizare

62
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind combaterea birocraţiei 
în activitatea de relaţii cu publicul a autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator 
USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator 
USR; Wiener Adrian  - senator USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; 
Ghinea  Cristian  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Zainea  Cornel  - 
deputat USR

b584/2018
trimis spre avizare

63

Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator 
USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator 
USR; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; 
Bulai  Iulian  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-
Emanuel  - deputat USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Lupescu  
Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b585/2018
trimis spre avizare

64

Propunere legislativă privind parteneriatul civil

Popa Ion  - senator Independent; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE

b591/2018
trimis spre avizare

65
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.139 din 
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - 
deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PSD; Bende  Sándor  - 
deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cobuz  Maricela  - 
deputat PSD; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dobrică  Ionela 
Viorela  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; 
Farago Petru  - deputat UDMR; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - 
deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; Kelemen Hunor  - 
deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  
Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Mohaci Mihai  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Pop  Rareş-
Tudor  - deputat USR; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; 
Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Socotar  Gheorghe-Dinu  - 
deputat PSD; Suciu Matei  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR; 
Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat PSD

b593/2018
trimis spre avizare

66

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bulacu Romulus  - senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator 
PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Chiţac Vergil  - senator 
Independent; Dănăilă Leon  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-
Carmen  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pereş 
Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Stângă George-
Cătălin  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Vela Ion-
Marcel  - senator PNL; Balan Ioan  - deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat 
PMP; Bodea  Marius  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat 
PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Codreanu  Constantin  - 
deputat PMP; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Tinel  - deputat 
PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; 
Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oros 
Nechita-Adrian  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; 
Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat 
PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Şişcu  George  - deputat PNL; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat 
Independent; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - 
deputat PNL

b597/2018
trimis spre avizare

67
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea 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

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator 
UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - 
deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - 
deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago 
Petru  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; 
Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat 
UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b600/2018
Retras de către 
iniţiator

68

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

Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Bica  Dănuţ  - deputat 
PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Bumb  Sorin-
Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Ciofu Tamara-
Dorina  - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Csokany  
Petronela-Mihaela  - deputat UBBR (minoritãti); Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Fădor  
Angelica  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; Ioniţă  
Antoneta  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; 
Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat 
PMP; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Răcuci  Claudiu-Vasile  - 
deputat PNL; 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; Şovăială  Constantin  - deputat PNL; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vass  
Levente  - deputat UDMR; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

b602/2018
trimis spre avizare

69
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.168 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

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; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Mihail 
Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Benga  
Tudor - Vlad  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Ion  Stelian-
Cristian  - deputat USR; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - 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; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; 
Zainea  Cornel  - deputat USR

L660/2018

Respins de ambele 
Camere

70

respins de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)
respins de Senat 
(10.12.2018)

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

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; 
Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Ganţ Ovidiu Victor  - deputat FDGR (minoritãti); Gheorghe Andrei Daniel  - deputat 
PNL; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat RO.AS.IT (minoritãti); Turcan Raluca  - deputat PNL; Zisopol Dragoş 
Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

b609/2018
trimis spre avizare

71

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Csép  Éva-Andrea  - 
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; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Seres Dénes  - deputat UDMR; Solomon 
Adrian  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR; Vexler  Silviu  - 
deputat FCER (minoritãti)

b610/2018
trimis spre avizare

72
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Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului 
de investiţii Autostrada Bucureşti - Braşov

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; 
Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Simionca Ioan  - senator ALDE; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; 
Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - 
deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b611/2018
trimis spre avizare

73

Propunere legislativă privind modificarea OUG 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi 
OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Niță Ilie  - senator ALDE; 
Nicoară Marius-Petre  - senator Independent; Popa Ion  - senator Independent; Popescu-Tăriceanu Călin-
Constantin-Anton  - senator ALDE; Ruse Mihai  - senator ALDE; Sibinescu Ionuţ  - senator ALDE; Simionca 
Ioan  - senator ALDE; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator ALDE; Anton Anton  - deputat ALDE; Avram 
Constantin  - deputat ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Calotă Florică Ică  - deputat 
ALDE; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Cupă Ion  - 
deputat ALDE; Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat ALDE; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE; 
Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Olteanu  
Daniel  - deputat ALDE; Petcu  Toma-Florin  - deputat ALDE; Pistru-Popa Eusebiu-Manea  - deputat ALDE; 
Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; Tabugan Ion  - deputat ALDE; Vosganian Varujan  - deputat 
ALDE

b612/2018
trimis spre avizare

74

Propunere legislativă privind statutul poliţistului local

Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Ampleev Adrian  - 
deputat CRLR (minoritãti); Antal  István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Benkő  
Erika  - deputat UDMR; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-
Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Cucşa  
Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; 
Florea Damian  - deputat PSD; Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Kulcsár-Terza  József-György  - 
deputat UDMR; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Mărgărit  Mitică-
Marius  - deputat PSD; Popa  Florin  - deputat PSD; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - 
deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b613/2018
trimis spre avizare

75
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile 
de protecţie socială în perioada sezonului rece

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; 
Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat 
PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - 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; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - 
deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b614/2018
trimis spre avizare

76

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bulacu Romulus  - senator PNL; 
Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator 
PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cîțu Florin-Vasile  - senator PNL; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Oprea Mario-
Ovidiu  - senator PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Cornel  - 
senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Ionescu George  - 
deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL

b617/2018
trimis spre avizare

77

Propunere legislativă pentru înfiinţarea postului de 
specialist în domeniul politicilor administrative pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală în cadrul 
administraţiei publice locale în scopul asigurării 
furnizării de servicii de consiliere agricolă

Arcan Emilia  - 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; Chisăliţă Ioan-
Narcis  - 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; 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; Marin Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - 
senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - 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; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - 
senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - 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; Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; 
Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - 
deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-Marian  - deputat PSD

b618/2018
trimis spre avizare

78
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea 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

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Avram Nicolae   - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; 
Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator 
UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Șoptică Costel  - senator PNL; 
Pereş Alexandru  - senator PNL; Silistru Doina  - senator PSD; Tánczos Barna  - 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; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 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; 
Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b620/2018
trimis spre avizare

79

Propunere legislativă privind activităţile de transport 
alternativ cu un vehicul cu şofer “VTS”

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; Breaz 
Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; 
Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator 
PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator 
PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - 
senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator 
Independent; 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; Mirea Siminica  - senator 
Independent; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orţan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-
Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop 
Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Popa Cornel  - senator PNL; Preda Radu-
Cosmin  - 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; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - 
senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD

b621/2018
trimis spre avizare

80

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu 
modificările şi completările ulterioare

Moga Nicolae  - senator PSD; Ampleev Adrian  - deputat CRLR (minoritãti); Babuş Radu  - deputat PSD; 
Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gudu Vasile  - deputat PNL; Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Niţă  
Nicu  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Şişcu  George  - deputat PNL; Vexler  Silviu  - 
deputat FCER (minoritãti); Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD

b623/2018
trimis spre avizare

81
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - 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; Buicu Corneliu-Florin  - 
deputat PSD; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Ciuhodaru Tudor  - 
deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - 
Miruna  - deputat PSD; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Ioniţă  
Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi  Cristina-Ionela  - deputat USR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Lupaşcu  
Costel  - deputat PSD; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Pop  Rareş-
Tudor  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Seidler  
Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Steriu Valeriu-Andrei  - 
deputat PSD; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vass  Levente  - deputat UDMR; Vlad  Sergiu 
Cosmin  - deputat USR

L679/2018

înscris pe ordinea de zi

82

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului 
de investiţii Autostrada Braşov-Bacău

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Băsescu Traian  - senator PMP; 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; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota 
Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Chiţac 
Vergil  - senator Independent; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator PSD; Covaciu Severica-Rodica  - senator 
PMP; Cristina Ioan  - senator PNL; Diaconescu Renică  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator 
PSD; Dircă George-Edward  - senator USR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Fenechiu Cătălin-
Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Ilie 
Viorel  - senator ALDE; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; László Attila  - senator UDMR; Marin Gheorghe  - 
senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator 
Independent; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Pauliuc Nicoleta  - 
senator PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Cornel  - senator 
PNL; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; 
Sibinescu Ionuţ  - senator ALDE; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - 
senator PSD; Şoptică Costel  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Tánczos Barna  - 
senator UDMR; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Ţuţuianu Adrian  - senator PSD; Zamfir Daniel-
Cătălin  - senator ALDE; Alexe Costel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Avram 
Constantin  - deputat ALDE; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Boroianu  Aurel-Robert  - deputat PNL; 
Căprar Dorel-Gheorghe  - deputat PSD; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Dunava  Costel Neculai  - 
deputat PSD; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Hărătău Elena  - deputat 
PSD; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Ilişanu  Claudiu-
Augustin  - deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Manole  Petre-
Florin  - deputat PSD; Mareş  Mara  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Palăr Ionel  - 
deputat PNL; Popa  Mihai Valentin  - deputat PSD; Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; Predoiu  Marian-
Cătălin  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; 
Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat Independent; Şotcan Theodora  - 
deputat PSD; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Tomac Eugen  - deputat PMP; Trăilă 
Cristina  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Zamfira  
Constantin-Cătălin  - deputat PSD

b630/2018
trimis spre avizare

83
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, precum şi a Legii 
nr.176/2018 privind internshipul

Ghica Cristian  - senator USR; Anton Anton  - deputat ALDE; Balan Ioan  - deputat PNL; Bălănescu  
Alexandru  - deputat PSD; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Bîzgan-Gayral  
Oana-Mioara  - deputat Independent; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; 
Burciu  Cristina  - deputat PSD; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; 
Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - 
deputat USR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Dobre Mircea-Titus  - deputat Independent; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat 
Independent; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Gavriliţă  
Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; 
Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Itu Cornel  - deputat PSD; Iurişniţi 
Cristina-Ionela  - deputat USR; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; 
Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; 
Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Meiroşu  Marilena-Emilia  - deputat Independent; Mînzatu  Roxana  - 
deputat PSD; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; Nechifor Cătălin-Ioan  - 
deputat Independent; Niţă Mihai  - deputat ALDE; Olteanu  Daniel  - deputat ALDE; Oteşanu  Daniela  - 
deputat PSD; Pleşoianu  Liviu Ioan Adrian  - deputat PSD; Podaşcă Gabriela-Maria  - deputat Independent; 
Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Pop  Andrei  - deputat PSD; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat 
USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-
Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Solomon 
Adrian  - deputat PSD; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Toma  Ilie  - deputat PSD; Velcea  
Nicolae  - deputat PSD; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b631/2018
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

84

Propunere legislativă pentru Programul Naţional 
Prima Lumină

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator 
USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - 
senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - 
deputat USR; Dehelean  Silviu  - 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; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu 
Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Vlad  Sergiu 
Cosmin  - deputat USR

b640/2018
trimis spre avizare

85
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru utilizarea 
autovehiculelor şcolare destinate transportului public 
local al elevilor din ciclul învăţământului 
primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 
din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice

Dumitrescu Iulian  - senator PNL; Anastase Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat 
PNL; Antal  István-János  - deputat UDMR; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bode Lucian Nicolae  - deputat 
PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Ciuhodaru Tudor  - deputat 
PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cosma Andreea  - deputat PSD; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; 
Florea Damian  - deputat PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - deputat PSD; Ganţ Ovidiu Victor  - 
deputat FDGR (minoritãti); Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat ALDE; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; 
Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat RO.AS.IT (minoritãti); Ionescu George  - 
deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - 
deputat PNL; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Pambuccian Varujan  - 
deputat UAR (minoritãti); Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; 
Popescu  Pavel  - deputat PNL; Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat 
USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-
Ionatan  - deputat PNL; Şovăială Constantin  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Trăilă 
Cristina  - deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD; Varga Vasile  - 
deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

b633/2018
trimis spre avizare

86

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

Derzsi Ákos  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR 
(minoritãti); Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Anton Anton  - 
deputat ALDE; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat ALDE; Bejinariu 
Eugen  - deputat PSD; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-
Istvan  - deputat UDMR; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Csép  
Éva-Andrea  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; 
Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; 
Korodi Attila  - deputat UDMR; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat 
UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Movilă Petru  - deputat PMP; Rădulescu  Alexandru  - 
deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Simionca  
Ionuţ  - deputat PMP; Stan Viorel  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - 
deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b635/2018
trimis spre avizare

87
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului 
de investiţii "Autostrada Nordului"

Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Simionca Ioan  - senator ALDE; Ampleev Adrian  - deputat CRLR 
(minoritãti); Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Banias Mircea-Marius  - deputat Independent; Bejinariu 
Eugen  - deputat PSD; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bode Lucian 
Nicolae  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Calotă 
Florică Ică  - deputat ALDE; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; 
Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cucşa  Marian-Gheorghe  - 
deputat ALDE; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Durbacă 
Eugen  - deputat Independent; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; 
Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Furic  Iarco  - deputat UDSCR (minoritãti); Georgescu  Nicolae  - deputat 
PSD; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghera Giureci-
Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Gudu 
Vasile  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Lovin  
Dumitru  - deputat ALDE; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă 
Petru  - deputat PMP; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Nechifor Cătălin-
Ioan  - deputat Independent; Olar Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Oros Nechita-
Adrian  - deputat PNL; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Palăr Ionel  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat 
PSD; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Popescu  Mariana-Venera  - deputat AMR (minoritãti); 
Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Şarapatin Elvira  - 
deputat PSD; Schelean Valeria-Diana  - deputat PNL; Sefer Cristian-George  - deputat PMP; Simionca  
Ionuţ  - deputat PMP; Şişcu George  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stancu  
Florinel  - deputat PSD; Tabugan Ion  - deputat ALDE; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tomac Eugen  - deputat 
PMP; Turcan Raluca  - deputat PNL; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR; Vasilică Radu Costin  - deputat PSD; Velcea  Nicolae  - deputat PSD

b637/2018
trimis spre avizare

88

Propunere legislativă pentru modificarea art.II din 
Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator 
Independent; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Corlăţean Titus  - 
senator PSD; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dircă 
George-Edward  - senator USR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator 
PNL; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ilea Vasile  - senator PSD; László Attila  - senator UDMR; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Novák Csaba-Zoltán  - senator 
UDMR; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pavel Marian  - senator PSD; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pop 
Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Popa Cornel  - senator PNL; Preda Radu-
Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; 
Ruse Mihai  - senator ALDE; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Sibinescu Ionuţ  - 
senator ALDE; Simionca Ioan  - senator ALDE; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan 
Aurel-Horea  - senator PSD; Şoptică Costel  - senator PNL; Tánczos Barna  - senator UDMR; Toma 
Vasilică  - senator PSD; Turos Lóránd  - senator UDMR; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Apjok  Norbert  - 
deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - 
deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-
György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat 
UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR

b641/2018
trimis spre avizare

89

Pagina 36 din 48

Buletin legislativ sesiunea septembrie - decembrie 2018                                                                                        Informaţii la data de 7 ianuarie 2019                             144



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Ionaşcu Gabi  - 
senator PMP; Wiener Adrian  - senator USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR

b649/2018
trimis spre avizare

90

Propunere legislativă pentru completarea titlului XI 
"Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

Császár Károly Zsolt  - 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; Apjok  Norbert  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 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

b643/2018
trimis spre avizare

91

Propunere legislativă pentru modificarea art.24, 
alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; 
Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator 
PSD; Savin Emanoil  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Balint  Liviu-Ioan  - 
deputat PSD; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - 
deputat PSD; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  
Marius-Constantin  - deputat PSD; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Călin 
Ion  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Ciocan Dan  - 
deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cupă Ion  - deputat 
ALDE; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Georgescu  
Nicolae  - deputat PSD; Gherman Dumitru  - deputat PSD; Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; Gudu Vasile  - 
deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero 
Natalia-Elena  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Marica Petru-Sorin  - deputat PSD; Mînzatu  
Roxana  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Neagu 
Nicolae  - deputat PNL; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat 
PSD; Oprea Dumitru  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; 
Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Popa  Florin  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; 
Presură  Alexandra  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Romanescu  Cristinel  - deputat 
PNL; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Şarapatin Elvira  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat 
PSD; Şişcu George  - deputat PNL; Şovăială Constantin  - deputat PNL; Spânu  Ion  - deputat PSD; 
Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stancu  Florinel  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat 
PSD; Suciu Matei  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Todor  
Adrian  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD

b645/2018
trimis spre avizare

92
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

Coliban Allen  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă 
Florina-Raluca  - senator USR; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Axinte  Vasile  - deputat PSD; 
Bulai  Iulian  - deputat USR; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Cosma (Abu-
Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - 
deputat Independent; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Ghera Giureci-
Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Hărătău Elena  - deputat PSD; Ibram Iusein  - deputat UDTR 
(minoritãti); Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - 
deputat PSD; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-
Daniel  - deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; 
Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Şotcan Theodora  - deputat PSD; Teiş Alina  - deputat PSD; Turcescu  
Robert-Nicolae  - deputat PMP; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vexler  Silviu  - deputat 
FCER (minoritãti); Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b646/2018
trimis spre avizare

93

Propunere legislativă privind trecerea unor părţi dintr-
un imobil din domeniul public al statului şi 
administrarea Aeroclubului României în domeniul 
public al judeţului Maramureş şi în administrarea 
Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare

Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; Matei Călin-Vasile-Andrei  - 
deputat PSD; Şimon Gheorghe  - deputat PSD

b650/2018
trimis spre avizare

94

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

Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Alexe Costel  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; 
Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Bumb  Sorin-
Ioan  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; 
Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; 
Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huncă  Mihaela  - deputat PSD; 
Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Mareş  Mara  - deputat PNL; 
Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Nicoară Romeo-Florin  - deputat 
PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat 
PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - 
deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Sighiartău  
Robert-Ionatan  - deputat PNL; Ştefan Ion  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Turcan 
Raluca  - deputat PNL; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Tuşa Adriana Diana  - deputat PSD; 
Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L704/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

95

respins de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator 
UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Preda Radu-Cosmin  - 
senator PSD; Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Wiener Adrian  - senator 
USR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat 
UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat 
UDMR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Chiriac Viorel  - deputat PSD; 
Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat 
UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Mareş  Mara  - deputat PNL; 
Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; Seres Dénes  - deputat UDMR; Socotar  Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; 
Solomon Adrian  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Tudor  
Beatrice  - deputat PSD; Vass  Levente  - deputat UDMR

L706/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

96

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - 
Reţeaua de localităţi

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Coliban Allen  - 
senator USR; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-
Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica 
Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Hadârcă Ion  - senator ALDE; Ionaşcu Gabi  - 
senator PMP; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Talpoş 
Ioan-Iustin  - senator Independent; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benga  
Tudor - Vlad  - deputat USR; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat 
Independent; Borza  Remus-Adrian  - deputat Independent; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Budăi  
Marius-Constantin  - deputat PSD; Bulai  Iulian  - deputat USR; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; 
Cherecheş Florica  - deputat PNL; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; 
Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; 
Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Cucşa  Marian-
Gheorghe  - deputat ALDE; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dobre 
Victor Paul  - deputat PNL; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat 
Independent; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Georgescu  Nicolae  - 
deputat PSD; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Gilia Claudia  - deputat PSD; Huncă  Mihaela  - deputat 
PSD; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat 
USR; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; 
Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - 
deputat USR; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Paşcan Emil-Marius  - deputat 
PMP; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-
Răzvan  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; 
Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - 
deputat USR; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Surgent  Marius-Gheorghe  - deputat ALDE; Turcescu  
Robert-Nicolae  - deputat PMP; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Velcea  Nicolae  - deputat 
PSD; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Vlase Petru Gabriel  - deputat PSD; Vosganian Varujan  - 
deputat ALDE; Zainea  Cornel  - deputat USR

L707/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

97

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România

Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat 
UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - 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; Korodi 
Attila  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Sebestyén  Csaba-István  - deputat 
UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b657/2018
trimis spre avizare

98
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; 
Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Burciu  Cristina  - deputat PSD; 
Călin Ion  - deputat PSD; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat ALDE; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; 
Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; 
Itu Cornel  - deputat PSD; Korodi Attila  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton 
Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Nosa Iuliu  - deputat PSD; Seres 
Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b658/2018
trimis spre avizare

99

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

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Barna  
Ilie Dan  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Borza  Remus-Adrian  - 
deputat Independent; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-
Paula  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ghinea  
Cristian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Lovin  
Dumitru  - deputat ALDE; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  
Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; Pop  Rareş-Tudor  - 
deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; 
Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; 
Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

b660/2018
trimis spre avizare

100

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al 
Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi 
sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

Caracota Iancu  - senator PNL; Ilea Vasile  - senator PSD; Firczak  Iulius Marian  - deputat UCRR 
(minoritãti); Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Pau  Radu - Adrian  - deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Sefer Cristian-George  - deputat PMP

b662/2018
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

101

Propunere legislativă privind trecera oraşului 
Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună

Moga Nicolae  - senator PSD

L708/2018

Trimis la promulgare

102

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.11.2018)
adoptat de Senat 
(19.12.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-
trusou pentru nou-născuţi

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Bulai  Iulian  - 
deputat USR; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Ciofu Tamara-
Dorina  - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor  - deputat PSD; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dobre Victor 
Paul  - deputat PNL; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Hărătău Elena  - deputat PSD; Ioniţă  
Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Macovei  
Silviu Nicu  - deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; Nicoară Romeo-Florin  - deputat PNL; Oprea 
Dumitru  - deputat PNL; Pau  Radu - Adrian  - deputat PSD; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Raeţchi 
Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vîlceanu  Dan  - 
deputat PNL

b667/2018
trimis spre avizare

103

Propunere legislativă pentru completarea art.135 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; 
Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PSD; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Buicu Corneliu-Florin  - deputat 
PSD; Bulai  Iulian  - deputat USR; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; 
Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-
Corina  - deputat USR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Florea 
Damian  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Ghinea  Cristian  - deputat USR; Holban  
Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Korodi Attila  - deputat UDMR; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Lupescu  
Dumitru  - deputat USR; Mareş  Mara  - deputat PNL; Mihălcescu Carmen Ileana  - deputat PSD; 
Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Movilă Petru  - deputat PMP; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - 
deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; 
Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Steriu Valeriu-
Andrei  - deputat PSD; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR; Vass  Levente  - deputat UDMR; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Zainea  Cornel  - deputat USR

b668/2018
trimis spre avizare

104

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat

Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD

b669/2018
trimis spre avizare

105
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StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi 
pentru trecerea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Axinte  Vasile  - 
deputat PSD; Bălănescu  Alexandru  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - 
deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Floroiu  
Ionel  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Hărătău Elena  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-
Augustin  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; 
Nicolicea Eugen  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; 
Şotcan Theodora  - deputat PSD

b670/2018
trimis spre avizare

106

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil navigant din aviaţia 
civilă din România

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton  - senator ALDE

b671/2018
trimis spre avizare

107

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi 
George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 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; Dehelean  Silviu  - deputat USR; 
Ghinea  Cristian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; 
Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - 
deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Seidler  
Cristian-Gabriel  - deputat USR

b672/2018
trimis spre avizare

108

Propunere legislativă pentru modificarea unor acte 
normative privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator 
PNL; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-
Daniela  - deputat PNL; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; 
Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Manole  
Petre-Florin  - deputat PSD; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; Oprea Dumitru  - deputat PNL; 
Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Preda Cezar-Florin  - deputat PNL; 
Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Simionca  
Ionuţ  - deputat PMP; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

b677/2018
trimis spre avizare

109
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.320 din 
Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; 
Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - 
deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-
Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP

b679/2018
trimis spre avizare

110

Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului 
de investiţii Spitalul Militar Regional "Mihail 
Kogălniceanu"

Moga Nicolae  - senator PSD

b680/2018
trimis spre avizare

111

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

Ghica Cristian  - senator USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR

b684/2018
trimis spre avizare

112

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

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; 
Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Balan Ioan  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bode 
Lucian Nicolae  - deputat PNL; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat 
PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Ganţ Ovidiu Victor  - deputat FDGR (minoritãti); Gheorghe Tinel  - 
deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - 
deputat PMP; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Prişcă  Răzvan Sorin  - 
deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stamatian  Vasile-
Florin  - deputat PNL; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  
Robert-Nicolae  - deputat PMP

b685/2018
trimis spre avizare

113
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - 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; 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; Ionescu George  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - 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; Olar Corneliu  - deputat PNL; Oprea Dumitru  - 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; 
Prişcă  Răzvan Sorin  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - 
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; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat Independent; Şovăială Constantin  - deputat 
PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - 
deputat PNL; Trăilă Cristina  - deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; 
Voicu Mihai Alexandru  - deputat PNL

L734/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

114

respins de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 33 din Legea Educaţiei 
Naţionale 1/2011

Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Simionca Ioan  - senator ALDE; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benga  Tudor - Vlad  - 
deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Borza  Remus-Adrian  - deputat 
Independent; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Cîmpeanu  Sorin Mihai  - 
deputat Independent; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat 
USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ghinea  Cristian  - deputat USR; 
Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - 
deputat USR; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  
Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - 
deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Turcescu  Robert-
Nicolae  - deputat PMP; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat 
USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L735/2018

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

115

respins de Camera 
Deputatilor 
(12.12.2018)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare şi modificarea Anexei nr.2 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Arcan Emilia  - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; 
Cârciumaru Florin  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - 
senator PSD; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Diaconescu Renică  - 
senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Fejér László-Ödön  - 
senator UDMR; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Lupu Victorel  - senator 
PSD; Manda Iulian-Claudiu  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Nicolae  - 
senator PSD; Mihu Ștefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Nicolae Şerban  - senator 
PSD; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-
Natalia  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă 
Cornel-Cristian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Soporan Aurel-
Horea  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Ciuhodaru 
Tudor  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Stancu  
Florinel  - deputat PSD; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat 
PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Vasilescu Lia-Olguţa  - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-
Marian  - deputat PSD

b692/2018
trimis spre avizare

116

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

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș  - senator PSD; Bodog 
Florian Dorel  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator Independent; Cârciumaru Florin  - 
senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; 
Diaconescu Renică  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator PSD; 
Iordache Virginel  - senator PSD; László Attila  - senator UDMR; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu 
Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Nicolae  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; 
Mihu Ștefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Orţan Ovidiu-Florin  - senator PSD; 
Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator 
PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Smarandache Miron-
Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; 
Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat 
UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b694/2018
trimis spre avizare

117

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Baciu Gheorghe  - senator PMP; Mirea 
Siminica  - senator Independent; Silistru Doina  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - 
senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Calotă Florică Ică  - deputat ALDE; Ciocan Dan  - deputat PSD; 
Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; 
Iftimie  Neculai  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - 
deputat PSD; Petcu  Toma-Florin  - deputat ALDE; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Şerban Ciprian-
Constantin  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PSD; 
Terea  Ioan  - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-Marian  - deputat PSD

b696/2018
trimis spre avizare

118
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 
din 13 martie 1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Baciu Gheorghe  - senator PMP; Coliban Allen  - senator USR; 
Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; 
Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat 
USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-
Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Ghinea  Cristian  - 
deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Năsui  Claudiu-
Iulius-Gavril  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; 
Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR

b701/2018
trimis spre avizare

119

Propunere legislativă privind completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; 
Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Alexe Costel  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - 
deputat PMP; Bode Lucian Nicolae  - deputat PNL; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat 
PMP; Palăr Ionel  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Roman  Florin-Claudiu  - deputat 
PNL; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  
Vasile-Florin  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; 
Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b702/2018
trimis spre avizare

120

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; 
Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Balan Ioan  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  
Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat 
PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; 
Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Sighiartău  Robert-
Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; 
Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b703/2018
trimis spre avizare

121
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 
din 10.04.2015

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Băsescu Traian  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; 
Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Alexe Costel  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat PNL; Bichineţ Corneliu  - 
deputat PMP; Bode Lucian Nicolae  - deputat PNL; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat 
PMP; Palăr Ionel  - deputat PNL; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Roman  Florin-Claudiu  - deputat 
PNL; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stamatian  
Vasile-Florin  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; 
Tomac Eugen  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b704/2018
trimis spre avizare

122

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Goţiu 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; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; 
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - 
deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Seidler  
Cristian-Gabriel  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b708/2018
trimis spre avizare

123

Propunere legislativă  pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Goţiu 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; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b707/2018
trimis spre avizare

124
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

la data de 7 ianuarie 2019

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

4

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 43

A) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 2

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 2
B) ordonanţe de urgenţã 41

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

5

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 30

 -  cu raport finalizat 1

 -  înscrise pe ordinea de zi 5

II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 27

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 13

 -  cu raport finalizat 1

 -  înscrise pe ordinea de zi 11

 - în reexaminare 2

III. Propuneri legislative 259

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

106

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 93

 -  cu raport finalizat 11

 -  înscrise pe ordinea de zi 38

 - în reexaminare 11
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 329

*) CU SEDINTA COMUNA
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

la data de 7 ianuarie 2019

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

4

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 43

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 41

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

5

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de 
informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii 
şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

b712/20181

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii

b713/20182

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

b714/20183

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

b715/20184

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene

b716/20185
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 30

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

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

L550/20082

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L317/20123

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

L55/20134

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L99/20135

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

L169/20146

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L352/20147

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

L689/20148

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

L109/20159

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

L643/201610

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

L6/201711
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016

L7/201712

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

L163/201713

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L374/201714

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L375/201715

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L494/201716

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L495/201717

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L614/201818

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018

L615/201819

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii

L633/201820

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes național, județean și local

L694/201821

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război

L714/201822

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental 
"gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"

L715/201823

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L724/201824
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018

L725/201825

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fondurilor europene nerambursabile

L728/201826

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2018 privind prorogarea unor termene

L729/201827

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

L730/201828

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi 
mici şi mijlocii

L731/201829

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii

L732/201830

 -  cu raport finalizat 1

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

L677/20181

 -  înscrise pe ordinea de zi 5

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 urgenţă a Guvernului 
nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ 
înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum 
şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei

L618/20184
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei

L681/20185
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 27

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 13

 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 aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2016

L363/20174

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016

L364/20175

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 2017

L612/20186

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017

L613/20187

Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul 
durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru 
privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev 
la 22 mai 2003

L630/20188

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

L635/20189

Proiect de lege "LEGEA ARHIVELOR"L636/201810

Proiect de lege privind Codul aerianL692/201811

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

L726/201812
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiantL727/201813

 -  cu raport finalizat 1

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial 
Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 30 octombrie 2016

L28/20181

 -  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

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

Pagina 7 din 277 ianuarie 2019 18:01:37

Biroul baze de date economice și legislative

Buletin legislativ sesiunea septembrie - decembrie 2018                                                                                        Informaţii la data de 7 ianuarie 2019                             165



Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

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 2

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

Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

L390/20182
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

III. Propuneri legislative 259

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

106

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

b509/20181

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative

b536/20182

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

b537/20183

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

b538/20184

Propunere legislativă privind instituirea Zilei "Sveti Sava", sărbătoare a 
minorităţii sârbe din  România

b542/20185

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative

b543/20186

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum 
şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

b544/20187

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

b545/20188

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români

b549/20189

Propunere legislativă "Legea manualului şcolar"b550/201810

Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 
8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

b551/201811

Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua 
Naţională a Radioului

b552/201812

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

b553/201813
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Protecţiei Mediului nr.137/1995

b554/201814

Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - 
Codul Silvic

b555/201815

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 
septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

b557/201816

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români

b558/201817

Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentaleb559/201818

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

b560/201819

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei 
comunităţilor evreieşti din România

b562/201820

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991

b563/201821

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 6 
indice 1 şi 6 indice 2 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul 
minim garantat

b564/201822

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 
şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte 
normative

b568/201823

Propunere legislativă privind parteneriatul civilb570/201824

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din 
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor

b583/201825

Propunere legislativă privind combaterea birocraţiei în activitatea de 
relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale

b584/201826

Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români

b585/201827

Propunere legislativă privind parteneriatul civilb591/201828

Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării si securităţii

b592/201829
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Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii

b593/201830

Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere

b594/201831

Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

b595/201832

Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice

b596/201833

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 
alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

b597/201834

Propunere legislativă privind finanţarea şi implementarea Programului 
"Tineri în Parlament"

b601/201835

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

b602/201836

Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din 
România

b603/201837

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 şi alin.(2) al 
art.24 din Ordonanţa de urgenţă nr.44 din 16 aprilie 2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

b608/201838

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

b609/201839

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor

b610/201840

Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Bucureşti - Braşov

b611/201841

Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în 
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România

b612/201842

Propunere legislativă privind statutul poliţistului localb613/201843
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Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece

b614/201844

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

b615/201845

Propunere legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991

b617/201846

Propunere legislativă pentru înfiinţarea postului de specialist în 
domeniul politicilor administrative pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
în cadrul administraţiei publice locale în scopul asigurării furnizării de 
servicii de consiliere agricolă

b618/201847

Propunere legislativă pentru completarea 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

b620/201848

Propunere legislativă privind activităţile de transport alternativ cu un 
vehicul cu şofer “VTS”

b621/201849

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu 
modificările şi completările ulterioare

b623/201850

Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Braşov-Bacău

b630/201851

Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile 
salariale provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

b632/201852

Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare 
destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului 
primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

b633/201853

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din 
Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

b634/201854

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

b635/201855

Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni 
din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de acumulare din 
proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale

b636/201856

Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii 
"Autostrada Nordului"

b637/201857
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Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

b638/201858

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată

b639/201859

Propunere legislativă pentru Programul Naţional Prima Luminăb640/201860

Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

b641/201861

Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului 
Romilor - Samudaripen

b642/201862

Propunere legislativă pentru completarea titlului XI "Renta viageră 
agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

b643/201863

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.12 din 
Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

b644/201864

Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

b645/201865

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

b646/201866

Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din 
Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice

b647/201867

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la 
art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

b649/201868

Propunere legislativă privind trecerea unor părţi dintr-un imobil din 
domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în 
domeniul public al judeţului Maramureş şi în administrarea Regiei 
Autonome Aeroportul Baia Mare

b650/201869

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România

b657/201870

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

b658/201871
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Propunere legislativă pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice

b659/201872

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

b660/201873

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

b661/201874

Propunere legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

b663/201875

Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-
născuţi

b667/201876

Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

b668/201877

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

b669/201878

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul 
public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

b670/201879

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din 
aviaţia civilă din România

b671/201880

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

b672/201881

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

b674/201882

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului

b675/201883

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la 
Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 
modificările şi completările ulterioare

b676/201884

Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

b677/201885
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Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 
95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

b679/201886

Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul 
Militar Regional "Mihail Kogălniceanu"

b680/201887

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

b684/201888

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

b685/201889

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi modificarea 
Anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

b692/201890

Propunere legislativă privind vânzarea imobilelor sau a spaţiilor, aflate 
în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor

b693/201891

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

b694/201892

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice

b695/201893

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

b696/201894

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 
29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

b697/201895

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33 din 
27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

b698/201896

Propunere legislativă privind modificarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii 
pieţei echipamentelor

b699/201897

Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe 
piaţa internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a 
modalităţilor de accesare a serviciilor publice on-line

b700/201898

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 
cadastrului şi publicităţii imobiliare

b701/201899
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Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

b702/2018100

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind 
actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.339/18.05.2012

b703/2018101

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României 
Nr.247 din 10.04.2015

b704/2018102

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

b705/2018103

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002

b706/2018104

Propunere legislativă  pentru completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile

b707/2018105

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile

b708/2018106

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 93

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

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011

L380/20143

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

L635/20144

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

L565/20155

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

L686/20156

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 
2004, republicată

L382/20167
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Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor

L468/20168

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind 
securitatea naţională a României, republicată

L545/20169

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

L584/201610

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

L592/201611

Propunere legislativă pentru modificarea art. 262 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale

L594/201612

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

L67/201713

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

L79/201714

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

L87/201715

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

L114/201716

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

L137/201717

Propunere legislativă 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

L365/201718

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale

L391/201719

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

L451/201720

Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de 
Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

L506/201721

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale

L546/201722
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

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

L553/201723

Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţiiL554/201724

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

L107/201825

Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

L126/201826

Lege pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi 
din administrarea Instituţiei Prefectului -Judeţul Bacău, în domeniul 
public al judeţului Bacău

L137/201827

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei

L158/201828

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

L165/201829

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul educaţiei şi sportului

L183/201830

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

L184/201831

Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L187/201832

Propunere legislativă pentru completarea art.105 al Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L188/201833

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

L193/201834

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

L246/201835

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

L247/201836
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
comisiilor parlamentare de anchetă

L256/201837

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară

L375/201838

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din 
Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

L377/201839

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

L380/201840

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

L381/201841

Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

L384/201842

Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

L595/201843

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate

L611/201844

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

L616/201845

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

L617/201846

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

L619/201847

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii 
Extene

L620/201848

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie 
şi Pază

L621/201849

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale

L622/201850

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

L663/201851
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înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
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Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

L664/201852

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi 
Marketingul Produselor Agroalimentare

L666/201853

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.47 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

L667/201854

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Republicată

L696/201855

Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996L697/201856

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

L699/201857

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

L700/201858

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L704/201859

Propunere legislativă pentru modificarea art.86 alin.(3) şi (4) din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

L705/201860

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002

L706/201861

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-
a - Reţeaua de localităţi

L707/201862

Propunere legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al 
reprezentării intereselor

L709/201863

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

L710/201864

Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii 
"Autostrada Estului"

L711/201865

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

L716/201866

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

L717/201867

Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006

L718/201868
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.148/2000 privind publicitatea

L719/201869

Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei RomâneştiL720/201870

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.350 
din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
completările şi modificările ulterioare

L721/201871

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

L722/201872

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului

L733/201873

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

L734/201874

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 
din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

L735/201875

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

L736/201876

Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi 
funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a 
pneumoconiozelor

L737/201877

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 
publice

L738/201878

Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar

L739/201879

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

L740/201880

Propunere legislativă - Legea concediului pentru divorţL741/201881

Propunere legislativă privind dialogul socialL742/201882

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

L743/201883

Propunere legislativă privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea 
unor acte normative

L744/201884

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din 
Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

L745/201885
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înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

L746/201886

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare

L747/201887

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

L748/201888

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
concediului paternal nr.210/1999

L749/201889

Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

L750/201890

Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, 
aprobată prin Legea nr.104/2016

L751/201891

Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente 
infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 
Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. 
Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

L752/201892

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru manipularea 
cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică

L753/201893

 -  cu raport finalizat 11

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

L115/20171

Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L174/20182

Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L175/20183

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

L398/20184
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Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul 
pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din 
Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art.8 indice 5 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

L674/20185

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al art.3 din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

L686/20186

Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

L689/20187

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar

L702/20188

Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al 
articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice

L703/20189

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si 
văduvelor de război

L712/201810

Propunere legislativă pentru completarea art.7, alin.(1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală

L723/201811

 -  înscrise pe ordinea de zi 38

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 - Legea educaţiei naţionaleL343/20105

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu completările 
ulterioare

L242/20116
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L120/20127

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale articolului 24 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L122/20128

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

L558/20139

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

L39/201510

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

L116/201511

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

L122/201512

Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor

L304/201513

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176 
din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice

L558/201514

Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătateL204/201615

Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din  învăţământul preuniversitar

L205/201616

Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale

L593/201617

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

L43/201718

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

L136/201719

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

L183/201720

Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L170/201821
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale

L338/201822

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

L397/201823

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

L591/201824

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Republicare

L609/201825

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1992 privind activitatea de metrologie

L662/201826

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

L668/201827

Propunere legislativă pentru completarea art.56 indice 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

L670/201828

Propunere legislativă privind obligativitatea instructajului post-natalL671/201829

Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002

L679/201830

Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca 
obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

L682/201831

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate

L684/201832

Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 
privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a 
lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul 
public al unor unităţi adminstrativ teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora

L685/201833

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua 
naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

L688/201834

Propunere legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în 
domeniul public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea 
consiliului local al acesteia

L690/201835
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Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2) indice 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

L691/201836

Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de 
donație între operatorii economici și instituțiile sociale

L698/201837

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 indice 1 din Legea 
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

L701/201838

 - în reexaminare 11

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

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

L263/20165

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001

L555/20176

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-
Catolic II. Rakoczi Ferenc

L26/20187

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

L108/20188

Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

L145/20189

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 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

L248/201810

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

L270/201811
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TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 329

*) CU SEDINTA COMUNA
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 
 

Hotărâri ale Senatului  
adoptate în sesiunea ordinară septembrie - decembrie 2018  

 
 
 

Nr. 
Crt. Număr / Dată Titlu 

1 106/03.09.2018 HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului 

2 107/11.09.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.68 alin.(2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea 
Senatului nr 28/2005 

3 108/11.09.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

4 109/17.09.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

5 110/19.09.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

6 111/19.09.2018 

HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
programului privind piaţa unică; competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii, 
si statisticile europene si de abrogare a Regulamentelor (UE)nr.99/2013, (UE)nr.1.287/2013, (UE) 
nr.254/2014, (UE) nr.258/2014, (UE) nr.652/2014 şi (UE) 2017/826 - COM (2018) 441 final 

7 112/19.09.2018 HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 - COM (2018) 434 final 

8 113/19.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului "Corpul european de solidaritate" şi de abrogare a (Regulamentului privind Corpul 
european de solidaritate) si a Regulamentului (UE) nr.375/2014 - COM (2018) 440 final 

9 114/19.09.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului "Drepturi şi valori" - COM (2018) 383 

10 115/19.09.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
instituire a programului Justiţie" - COM (2018) 384 

11 116/19.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a 
programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare si inovare Orizont Europa - 
COM (2018)436 final 

12 117/19.09.2018 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de completare 
a legislaţiei UE în materie de omologare de tip în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - 
COM (2618) 397 final 

13 118/19.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1.293/2013 - COM (2018) 385 final 

14 119/19.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret si sport, si de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr.1.288/2013 - COM (2018)367 final 
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15 120/24.09.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

16 121/26.09.2018 HOTĂRÂRE privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului 

17 122/26.09.2018 HOTĂRÂRE pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului 

18 123/26.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în 
ceea ce priveşte introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcţionarea sistemului definitiv de TVA 
pentru impozitarea comerţului dintre statele membre - COM (2018) 329 final 

19 124/26.09.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
informatizarea circulaţiei şi a controlului produselor accizabile (reformare) - COM (2018) 341 final 

20 125/26.09.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al 
accizelor (reformare)-COM (2018) 346 final 

21 126/26.09.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile COM (2018) 353 final 

22 127/26.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
informările referitoare la investiţiile durabile şi riscurile legate de durabilitate si de modificare a Directivei 
(UE) 2016/2.341 - COM (2018) 354 final 

23 128/26.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr.508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2018) 390 final 

24 129/26.09.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Programului de sprijin pentru reforme - COM (2018)391 final 

25 130/26.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa şi de stabilire a normelor sale de 
participare şi de diseminare - COM (2018)435 final 

26 131/26.09.2018 

HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
programului spaţial al Uniunii şi a Agenţiei Uniunii Europene pentru Programul spaţial şi de abrogare a 
Regulamentelor (UE) nr.912/2010, (UE) nr.1.285/2013 si (UE) nr.377/2014 si a Deciziei 541/2014/UE - 
COM (2018)447 final 

27 132/26.09.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea ţărilor si teritoriilor de 
peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relaţiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Groenlanda şi 
Regatul Danemarcei, pe de altă parte ("Decizia de asociere peste mări") - COM (2018) 461 final 

28 133/02.10.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

29 134/03.10.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

30 135/08.10.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.68 alin.(2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea 
Senatului nr 28/2005 

31 136/10.10.2018 HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
informaţiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri - COM (2018) 279 final 

32 137/10.10.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr 596/2014 şi (UE) 2017/1.129 în ceea ce priveşte promovarea utilizării 
pieţelor de creştere pentru iMM-uri - COM (2018) 331 final 
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33 138/10.10.2018 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr.883/2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifrauda (OLAF) în ceea ce priveşte cooperarea cu Parchetul European si eficacitatea 
investigaţiilor OLAF - COM (2018) 338 final 

34 140/10.10.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce priveşte conţinutul 
registrului electronic - COM (2018) 349 final 

35 141/10.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune - COM (2018) 372 final 

36 142/10.10.2018 HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
instituirea unei Funcţii europene de stabilizare a investiţiilor - COM (2018) 387 final 

37 143/10.10.2018 HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU -COM (2018)439 final 

38 144/10.10.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european 
pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare si 
cooperare internaţională pe baza Tratatului Euratom - COM (2018) 462 final 

39 145/10.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Fondului pentru Azil si Migraţie - COM (2018) 471 final 

40 146/10.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Fondului pentru securitate internă - COM (2018) 472 final 

41 147/10.10.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar 
pentru gestionarea frontierelor si vizelor - COM (2018) 473 final 

42 148/10.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Fondului european de apărare - COM (2018) 476 final 

43 149/10.10.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

44 150/16.10.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

45 151/24.10.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

46 152/23.10.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi - COM (2018) 
284 final 

47 153/23.10.2018 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.767/2008, a Regulamentului (CE) nr.810/2009, a Regulamentului 
(UE) 2017/2.226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind 
interoperabilitatea] şi a Deciziei 2004/512/CE şi de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului - COM 
(2018) 302 final 

48 154/23.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303 final 
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49 155/23.10.2018 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii de referinţă pentru activităţile cu impact 
scăzut în ceea ce priveşte emisiile de carbon şi indicii de referinţă pentru activităţile cu impact pozitiv în 
ceea ce priveşte emisiile de carbon - COM (2018) 355 final 

50 156/23.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie 
provizoriu al UE si de abrogare a Deciziei 96/409/PESC - COM (2018) 358 

51 157/23.10.2018 

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de extindere la statele membre 
neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. .../2018 de instituire a unui program de schimb, asistenţă 
şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021—2027 
(Programul Pericles IV) — COM (2018) 371 final 

52 158/23.10.2018 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între 
instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială - CON/i (2018) 
378 final 

53 159/23.10.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar 
pentru echipamente de control vamal - COM (2018) 474 final 

54 160/23.10.2018 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele pentru coeziunea economică, 
socială şi teritorială şi de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce priveşte resursele pentru obiectivul 
de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă - COM (2018) 498 final 

55 161/23.10.2018 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM(2018) 
567 final 

56 162/23.10.2018 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.1.316/2013 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM(2018) 
568 final 

57 163/23.10.2018 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 

58 164/31.10.2018 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 
comercială (notificarea sau comunicarea actelor) - COM (2018) 379 final 

59 165/31.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Programului UE de luptă anti-fraudă - COM (2018) 386 final 

60 166/31.10.2018 HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA III) - COM (2018) 465 final 

61 167/31.10.2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr 1.303/2013 în ceea ce priveşte ajustarea prefinanţării anuale pentru 
anii 2021-2023 - COM (2018) 614 final 

62 168/31.10.2018 
HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
Centrului de competenţe european industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică şi 
a Reţelei de centre naţionale de coordonare -COM (2018) 630 final 
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63 169/31.10.2018 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele 
membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) şi de abrogare a 
Regulamentelor (UE) nr.1305/2013 şi (UE) nr.1.307/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - 
COM (2018) 392 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr.1.306/2013 - COM (2018) 393 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a 
pieţelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr.1 151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii 
produselor agricole şi alimentare, a Regulamentului (UE) nr 251/2014 privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a 
Regulamentului (UE) nr.228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii şi a Regulamentului (UE) nr.229/2013 privind măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee - COM (2018) 394 final 

64 170/12.11.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.68 alin.(2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea 
Senatului nr 28/2005 

65 171/21.11.2018 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent şi 
vicepreşedinte al Senatului 

66 172/21.11.2018 HOTĂRÂRE pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului 

67 173/21.11.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

68 174/26.11.2018 HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2017 

69 175/26.11.2018 HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal 

70 176/03.12.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

71 177/05.12.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice 
şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

72 183/10.12.2018 HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului României pe anul 2019 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 
 

Hotărâri adoptate de Parlamentul României  
în perioada septembrie - decembrie 2018  

 

Nr. 
Crt. Număr / Dată Titlu 

1. 33/14.11.2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

2. 34/14.11.2018 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii 
Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Mediteranei 

3. 35/14.11.2018 
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 

4. 36/14.11.2018 HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

5. 37/14.11.2018 HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară 

6. 38/14.11.2018 HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al 
Audiovizualului 

7. 39/14.11.2018 HOTĂRÂRE privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Presă AGERPRES 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 

 
 
 
 

Situaţia declaraţiilor politice prezentate de senatori  
în sesiunea septembrie-decembrie 2018 

 
 
 

Grup parlamentar Total senatori (136) Total declaraţii politice 
PSD 69 242 
PNL 25 81 
USR 13 99 
ALDE 12 22 
UDMR 9 1 
Neafiliaţi grupurilor parlamentare 8 28 

 
 
 
TOTAL:  473 
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   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 
 
 

Situaţia întrebărilor şi interpelărilor  
adresate de senatori  

în sesiunea septembrie – decembrie 2018 
 

 
 ÎNTREBĂRI  şi  INTERPELĂRI 
 
TOTAL                       904         
din care: 

- întrebări           508                
- interpelări        396           
 
 

INTREBĂRI 
 

Grup parlamentar Total 
senatori 

Total întrebări 
depuse 

Total întrebări cu 
răspuns 

PSD 69 121 79 
PNL 25 159 103 
USR 13 157 92 
ALDE 12 25 19 
UDMR 9 1 1 
Senatori fără apartenenţă la 
grupurile parlamentare 8 45 20 

 
 

INTERPELĂRI 
 

Grup parlamentar Total 
senatori 

Total interpelări 
depuse 

Total interpelări cu 
răspuns 

PSD 69 95 59 
PNL 25 110 65 
USR 13 121 66 
ALDE 12 20 14 
UDMR 9 2 1 
Senatori fără apartenenţă la 
grupurile parlamentare 8 48 26 
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ŞEDINŢELE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI  
ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2018 

 
 
 
 

Şedinţe Senat Sedinţe comune 

32 5 
 

TOTAL ŞEDINŢE  37 
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MOŢIUNI SIMPLE ŞI DE CENZURĂ DEPUSE ŞI DEZBĂTUTE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2018  

(septembrie – decembrie 2018) 
 
 

Nr. 
crt 

 
Titlul  Moţiunii 

 
Iniţiatori 

Data 
depunere 

în plen 
Senat 

Data discutare 
timpi în BP 

 

Data 
dezbatere în 

plen 

Rezultatul 
votului 

respinsă 
DA NU AB. 1.  

„România sub orânduirea PSD – 
ruşinea Europei la infrastructura de 

transport” 

35 senatori 
USR şi PNL 26.09.2018 02.10.2018 02.10.2018 

40 64 8 
respinsă 

DA NU AB. 2.  "Turism de România: Un ministru 
incompetent şi o ţară fără brand!" 

35 senatori 
USR şi PNL 28.11.2018 03.12.2018 03.12.2018 

40 76 0 
 

 

Nr. 
crt 

Titlul 
Moţiunii de cenzură Iniţiatori Data 

depunere 

Data 
prezentare 

BPR 

Data 
prezentare 
plen reunit 

Data 
dezbatere/vot

plen reunit 

Rezultatul  
votului 

respinsă 
DA NU AB. 1. „Ajunge! Guvernul Dragnea - 

Dăncilă, ruşinea României!” 
163 senatori şi 

deputaţi 14.12.2018 17.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 
161 3 0 
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