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LISTA PRIORITĂŢILOR LEGISLATIVE ALE GUVERNULUI 

PENTRU CEA DE-A DOUA SESIUNE ORDINARĂ A ANULUI 2012  
 
 

I. Proiecte de legi aflate în procedură parlamentară: 

 
a)  La Senat 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012  
- iniţiatori: MMFPS, MECTS 

 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012 

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

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MCSI 

 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar 
Internaţional 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, ordine de zi Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
4. Propunere legislativă privind trecerea colecţiei de timbre a României de la 

Compania Naţională Poşta Română în patrimoniul Băncii Naţionale a României 
(L222/2012) 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MCSI 

 
5. Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 
 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2012 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004  privind fondurile de pensii administrate 
privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS, MAN, MAI, SRI 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 
31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat pentru dezbatere la Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 

32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat pentru dezbatere la Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
9. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 

43/2012 pentru modificarea art.240*28 alin(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 

 
11. Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
12. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 

74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS 

 
13. Proiectul Legii educaţiei naţionale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS 

 
14. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului 

nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS 
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15. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului 
nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS 

 
16. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 

73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS 

 
 

b) La Camera Deputaţilor 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.17/2012 

privind stabilirea unor măsuri financiare de restituire a unor contribuţii de asigurărilor 
sociale de sănătate              

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

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS, MFP, MS 

 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 19/2012 

privind stabilirea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, urmează să fie 

înregistrat pentru dezbatere la CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS, MFP 

 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.15/2012 

privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al 
finanţelor publice 

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

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS, MFP, MS, MAI 

 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a 
societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii 
financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
5. Proiect de Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 
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6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Bulgaria 
privind înființarea blocului funcțional de spațiu aerian “DANUBE-FAB, semnat la Bruxelles 
la 12 decembrie 2011 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 

 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 

privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MADR 

 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 

privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr.341/2004 a recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din 
Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii  CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 

110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi 
protecţiei sociale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS, MS, MFP 

 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 

113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 
beneficii de asistenţă socială 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 
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13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 

privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMP, MECMA 

 
15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 
securităţii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: ANRMAP, MAN, SRI 

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

performanţa energetică a clădirilor 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
17. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 

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

- stadiul procedurii legislative parlamentare: înregistrat pentru dezbatere la CD  - 
reexaminare la cererea Preşedintelui României 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: SGG, ANRE, MECMA 

 
18. Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice  
(propunere legislativă PL-x nr.229/2010) 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MCSI 

 
19. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: septembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori MFP 
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21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD – 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1575/2011  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori MAI 

 
22. Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MS 

 
23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MS 

 
24. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 7/2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
25. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind 

redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
26. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
27. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic 

(propunere legislativă PLX 573/2011) 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
28. Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care cuprind dispoziţiile penale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
29. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ, MFP, MECMA, MTI 
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30. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, urmează să fie 

înregistrat la CD pentru dezbatere 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
31. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 

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

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 

 
32. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 şi a legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 

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

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI, ANRSCUP 

 
33. Proiect de Lege - Legea serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 

unităţilor administrative-teritoriale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 

 
34. Proiect de Lege pentru retragerea declarației prevăzută prin Legea nr. 309/2007 

privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a 
infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea 
normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului 
feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional (APTU) şi a regulilor uniforme privind 
admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional 
(ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru ratificarea 
acestor anexe, astfel cum au fost  ele aprobate la ce-a de-a 24 sesiune a Comitetului de 
Revizuire (Berna 2009) 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: urmează să fie înregistrat la CD 
pentru dezbatere  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 

 
35. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI „ Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR 
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36. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru 
modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi 
aromatice, precum şi produsele stupului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR 

 
37. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 

privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia  Naţională        
” Apele Române” 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR, MMP 

                                                                                                                                                             
38. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 

privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
39. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.117/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea 
unor măsuri financiar fiscale  

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
40. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
41. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
42. Proiect de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.24/2012 

pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale 

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

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 
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43. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul 
fiscal-bugetar 

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

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
44. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru 

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

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
45. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept 

de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor 
din domeniul Construcţiilor din România (PLX 715/2010) 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
46. Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca 

Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - 
etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - 
Pantelimon, semnat la București, la 16 decembrie 2011  

- stadiul procedurii legislative parlamentare: urmează să fie înregistrat la CD 
pentru dezbatere 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP, MTI 

 
47. Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile 

române la București, la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor 
Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție 
semnată de autoritățile române la București, la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia 
Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, 
a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 2 decembrie 2011,  
aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional 
din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, 
la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului 
Monetar Internațional din 21 martie 2012 și a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile 
române la București, la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor 
Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: urmează să fie înregistrat la CD 
pentru dezbatere 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP, BNR, MECMA, MS, MTI, MMFPS, MAEUR, MAI, MCSI, SGG 

 
48. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: SGG, DRI 
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II. Proiecte de legi care urmează să fie aprobate de Guvern şi transmise spre 

dezbatere Parlamentului: 

 
1. Proiect de Lege pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din 

România 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MS 

 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya – Kuala Lampur 

privind răspunderea şi repararea prejudiciului, la Protocolul de la Cartagena privind 
biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea 
biologic (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 11 mai 
2011 la New York  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012        
- iniţiatori: MMP 

 
3. Proiect de Lege privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea şi 

gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MAEUR 

 
4. Proiect de Lege privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 

aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014 și 
Mecanismului Financiar Norvegian 2009–2014 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: octombrie 2012 
- iniţiatori: MAEUR 

 
5. Proiect de Lege privind suplimentele alimentare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MS 

 
6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordul între Guvernul României şi Guvernul 

Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, 
semnat la Dubai la 21 iunie 2011 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 

 
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
8. Propunere legislativă privind serviciile poștale 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MCSI 
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9. Proiect de Lege privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente 
măsurilor derulate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cadrul Politicii 
Agricole Comune şi de modificare, respectiv abrogare a unor acte normative 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MADR, APIA 
 

10. Proiect de Lege pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament 
între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de 
bunuri şi servicii  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
11. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
13. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind 

ucenicia la locul de muncă 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
14. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 

private 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 
 

15. Proiect de Lege privind majorarea capitalului subscris la Banca Europeană de 
Investiţii (BEI) de către România în calitate de stat membru al Uniunii Europene  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
16. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

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

dezvoltarea regională 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
18. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al 

Mării Negre împotriva poluării  provenite din surse şi activităţi de pe uscat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: noiembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 
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19. Proiect de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici si 
mijlocii 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECMA 

 
20. Proiectul de Lege pentru modificarea punctului II al Anexei nr. 1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: ANPC 

 
21. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 
 

22. Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012  
- iniţiatori: MMFPS, MFP 

 
23. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a 

Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR, ANPA 

 
24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind 

cazierul judiciar  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 
 

25. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport 
public local nr.92/2007 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 
 

26.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de 
identitate ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European rezidenţi în România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 
 

27. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni cu produse militare  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAE 
 

28. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România, 
Compania Internaţională Nabucco şi Compania Naţională Nabucco privind sistemul de 
conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECMA 
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29. Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 107 din Legea nr. 
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECMA 

 
30. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul meteorologiei 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMP, ANM 

 
31. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 703/2001 privind 

răspunderea civilă pentru daune nucleare 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: SGG, CNCAN 

 
32.  Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

Procedură Penală 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
33. Proiect de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
34. Proiect de Lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative  și a altor 

măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
35. Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
36. Proiect de Lege pentru prorogarea termenului datei de finalizare a procedurilor de 

admitere la tranzacționare prevăzută la alineatul 1 al articolului 11 al Capitolului II din Titlul 
VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și 
unele măsuri adiacente 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 
 

37. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile 
ferate române 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 
 

38.  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 
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39. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 
 

40. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECMA, SGG, ANRM 

 
41. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 

43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes naţional 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MCPN  

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

protejarea patrimoniului cultural naţional  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MCPN 

 
43. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MCPN 

 
44. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR, APIA 

 
45. Proiect de Lege privind exercitarea activităţilor şi practicilor de medicină 

complementară şi/sau alternativă, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/sau Alternativă din România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MS 

 
46. Proiect de Lege privind economia socială 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
47. Proiect de Lege privind salarizarea în anul 2013 a personalului plătit din fonduri 

publice în baza art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 
48. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru 

înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS 

 

49. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice cu modificările şi completările ulterioare  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
iniţiatori: MMFPS 



Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul,  

Direcţia Generală pentru Activităţi Parlamentare, 31 august 2012 
15 

 
50. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.133/2010 privind aprobarea 

Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent 
Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul 
Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 
noiembrie 2009  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
51. Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor aduse la Acordul de Garanţie 

Cotonou  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MFP 

 
52. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al 

pădurilor  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
53. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
54. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind 

prevenirea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: SGG, ANAD 

 
55. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 350/2006 – Legea tinerilor  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS, SGG, ANST 

 
56. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 195/2001 – Legea voluntariatului  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS, SGG, ANST 

 
57. Proiect de Lege privind stagiile de practica 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMFPS, MECTS,  ANST 

 
58. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
59. Proiect de Lege privind emisiile industriale 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
60. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT, MAI 
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61. Proiect de Lege privind Programul naţional de reabilitare a centrelor istorice 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
62. Proiect de Lege privind acordul unic pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
63. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 7/1996 – Legea  cadastrului şi 

publicităţii imobiliare în vederea facilitării  accesului la bazele de date privind proprietatea 
pentru autorităţile administraţiei publice localei 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT, ANCPI, MAI 

 
64. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob şi a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi a omenirii 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: DRP, SGG, INSHR ”Elie Wiesel”  

 
65. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
66. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru 

autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al 
Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele 
judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
67. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind 

cooperarea judiciară internațională în materie penală 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MJ 

 
68. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de iluminat 

public local nr.230/2006 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 

 
69. Proiect de Lege pentru modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAI 

 
70. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului I al Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate 
statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A, precum şi pentru 
modificarea şi completarea articolului 5 alineatele (4), (7) și (8) al Ordonanței de urgenţă a 
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Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea 
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MTI 

 
71.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cadru de parteneriat şi de cooperare 

globală între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Filipine, pe de altă parte 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAE 

 
72.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cadru global  de parteneriat şi de 

cooperare globală între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAE 

 
73.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cadru de global parteneriat şi de 

cooperare globală între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Mongolia, pe de altă parte 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAE 

 
74.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cadru global parteneriat şi de 

cooperare globală între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Irak, 
pe de altă parte                 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAE 

 
75.  Proiect de Lege  pentru ratificarea Acordului de asocierea între Uniunea 

Europeană şi statele sale membre, pe de-o parte şi America Centrală, pe de altă parte 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MAE 

 
76.  Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea industriei de apărare   
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECMA 

 
77. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cota parte din 

creditul acordat de Guvernul SUA in baza programului CCC-Legea publica nr. 480/1992 
precum si a altor costuri externe aferente acestei cote- parti 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECMA 

 
78. Proiect de 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 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECMA 

 
79. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii  apiculturii  nr. 89/1998 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR 
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80. Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR 

 
81. Proiectul Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MADR 

 
82. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MS 

 
83. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MS 

 
84. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 69/2000 – Legea educației fizice și 

sportului  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS, SGG, ANST 

 
85. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și 

combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MECTS, SGG, ANST 

 
86. Proiect de Lege privind gospodărirea integrantă a zonei costiere 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
87. Proiect de Lege privind Statutul personalului silvic 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MMP 

 
88. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: MDRT 

 
89. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 

Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: decembrie 2012 
- iniţiatori: SGG, ORNISS 


