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                       AVIZE 2017 

 
     

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului 
Data dezbaterii 

în Plen 
Tipul avizului/ 

Puncte de vedere 
1.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată 

10.01.2017 Puncte de vedere: 
* partea sindicală și  
partea patronală -

Favorabil; 
* partea soc.civ. – 

s-a abținut  
2.  Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului privind unele măsuri fiscal-
bugetare, precum și modificarea unor acte 
normative 

10.01.2017 Puncte de vedere: 
* partea sindicală și  
partea patronală -

Favorabil; 
* partea soc.civ. – 

s-a abținut
3.  Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

10.01.2017 Puncte de vedere: 
* partea sindicală și  
partea patronală -

Favorabil; 
* partea soc.civ. – 

s-a abținut
4.  Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului pentru modificarea art. V din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.93/2016 pentru reglementarea unor 
măsuri de simplificare a acordării unor 
beneficii de asistenţă socială, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
pentru acestea în anul 2016 

17.01.2017 Puncte de vedere: 
* partea sindicală și  
partea patronală -

Favorabil; 
* partea soc.civ. – 

s-a abținut 
 

5.  Proiect de Lege pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 

27.01.2017 Favorabil 

6.  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2017 

27.01.2017 Favorabil cu 
observații și propuneri

de modificare 
7.  Proiectul Legii bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2017 
27.01.2017 Favorabil 

 
8.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului privind unele măsuri bugetare în 
anul 2017, prorogarea unor termene, 
precum si  modificarea si completarea unor 
acte normative 

27.01.2017 Favorabil cu 
propunere 

 

9.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea 
Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare 
și inovare 2014 – 2020 

7.02.2017 Favorabil cu 
observații și propuneri

de modificare 

10.  Propunere legislativă pentru completarea 
Legii educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 
20/1.02.2017) 

7.02.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare

Anexa nr. 2 
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11.  Propunere legislativă pentru modificarea 
alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (b 
27/2.02.2017) 

14.02.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

12.  Propunere legislativă privind organizarea și 
funcționarea Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență (plx. 106/8.02.2017) 

21.02.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

13.  Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului privind unele măsuri în 
domeniul învățământului 

28.02.2017 Favorabil 

14.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
acordarea prestațiilor sub forma biletelor de 
tratament balnear, pentru anul 2017, prin 
sistemul organizat şi administrat de Casa 
Națională de Pensii Publice

28.02.2017 Favorabil cu 
propuneri  

și observații 
 

15.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea 
procedurii de acordare a sumelor din 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi 
rezidenţiale 

28.02.2017 Favorabil cu 
observație 

 

16.  Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 279/2005  privind 
ucenicia la locul de muncă și a Legii 
nr.335/2013 privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior 

28.02.2017 Favorabil 
 

17.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
participarea României la Programul pentru 
Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 
2018, organizat de OCDE 

7.03.2017 Favorabil 
 

18.  Propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii cadru nr. 284/2010 actualizată la 23 
octombrie 2014 (b 38/21.02.2017) 

14.03.2017 Favorabil 
 

19.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 

14.03.2017 Favorabil 
 

20.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea acordării ajutorului de stat pentru 
facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive din cadrul Societăţii 
Complexul Energetic Hunedoara - S.A.  
pentru anul 2017 

14.03.2017 Favorabil 
 

21.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea acordării ajutorului de stat pentru 
facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive din cadrul Societăţii 
Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - 
S.A.  pentru anul 2017 

14.03.2017 Favorabil 
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22.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 (plx. 149/6.03.2017) 

21.03.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

23.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 1/2011 educației 
naționale (plx. 150/6.03.2017) 

21.03.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare

24.  Propunerea legislativă pentru restituirea 
diferențelor salariale personalului din 
sectorul bugetar, determinat de măsurile de 
reduceri salariale dispuse în temeiul art. 1 
din Legea nr. 118/2010 (b 60/01.03.2017) 

21.03.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

25.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea alin. 3, al art. 169^1 din Legea 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 
852, din 20 decem  brie 2010 (b 
63/01.03.2017) 

21.03.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

26.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind 
activități care se desfășoară în funcție de 
succesiunea anotimpurilor  

21.03.2017 Favorabil cu 
propunere 

 

27.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii 
universitare și a structurii instituțiilor de 
învățământ superior pentru anul universitar 
2017 – 2018 

21.03.2017 Favorabil cu 
observație 

 

28.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
domeniile și programele de studii 
universitare de master acreditate și numărul 
maxim de studenți ce pot fi școlarizați în 
anul universitar 2017 -2018 

21.03.2017 Favorabil cu 
observație 

 

29.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea unor măsuri de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 2016/425 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind echipamentele individuale de 
protecție și de abrogare a Directivei 
89/686/CEE a Consiliului 

21.03.2017 Favorabil 
 

30.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea condiţiilor de clasificare a 
minelor, zonelor din mină și lucrărilor 
subterane din punct de vedere al degajărilor 
de gaze 

21.03.2017 Favorabil 
 

31.  Proiect de Lege pentru  modificarea și 
completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 

21.03.2017 Favorabil 
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32.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi 
completarea Procedurilor privind accesul la 
măsurile pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă, modalităţile de finanţare şi 
instrucţiunile de implementare a acestora, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
377/2002 

21.03.2017 Favorabil cu 
propunere 

 

33.  Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea Legii nr. 
62/2011, Legea dialogului social, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și a Legii nr. 248/2013 privind 
organizarea și funcționarea Consiliului 
Economic și Social, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

21.03.2017 Favorabil 
 

34.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (b 
89/09.03.2017) 

28.03.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

35.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea trecerii, cu plată, a unor bunuri 
imobile și a terenului aferent, aflate în 
proprietatea Electrocentrale Grup S.A, în 
domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare 

28.03.2017 Favorabil 
 

36.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
înscrierea terenurilor din coridorul aflat în 
administrarea Ministerului Energiei în 
inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului 

28.03.2017 Favorabil 
 

37.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
înscrierea unui coridor aflat în administrarea 
Ministerului Energiei în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului 

28.03.2017 Favorabil 
 

38.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea amplasamentului și declanșarea 
procedurilor de expropriere a tuturor 
imobilelor proprietate privată situate în 
coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică ,,Amenajarea 
Hidroenergetică Răstolița” 

28.03.2017 Favorabil cu 
observație 

 

39.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (b 
90/09.03.2017) 

4.04.2017 Nefavorabil cu 
motivare 



 5 
 
 

40.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 1/2011 educației 
naționale (plx. 161/20.03.2017) 

4.04.2017 Favorabil cu 
observație 

 
41.  Propunere legislativă pentru completarea 

Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii 
și alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaților (b 92/13.03.2017) 

4.04.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

42.  Proiect de Lege privind transferul 
drepturilor de pensie ale funcționarilor și 
agenților Uniunii Europene 

4.04.2017 Favorabil 

43.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
completarea art. 134 din Normele de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
257/2011 

4.04.2017 Favorabil 
 

44.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea metodologiei privind contactarea 
părinților firești sau a rudelor biologice, 
accesul adoptatului la informații vizând 
originile sale și propriul trecut, precum și 
accesul părinților firești sau al rudelor 
biologice ale persoanelor adoptate la 
informații referitoare la persoana adoptată 

4.04.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 
 

45.  Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici 

4.04.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare

46.  Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare 

4.04.2017 Favorabil 
 

47.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea numărului mediu maxim de 
personal pe anul 2017 pentru operatorii 
economici din industria naţională de 
apărare, care desfăşoară activităţi conform 
prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 
privind industria naţională de apărare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative   

4.04.2017 Favorabil 
 

48.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Normelor Metodologice privind 
modul de calcul al drepturilor salariale 
pentru salariații încadrați cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată la operatorii economici cu 
capital majoritar sau integral de stat din 
industria naţională de apărare care nu 
desfășoară activități de bază din lipsă de 
comenzi sau contracte, precum şi pentru 
stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 
din Legea nr. 232/2016 privind industria 
naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative 

4.04.2017 Favorabil 
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49.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea anexei la 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale 

4.04.2017 Favorabil 
 

50.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
modificarea Statutului propriu de organizare 
şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 

4.04.2017 Favorabil 

51.  Proiect de Lege privind organizarea și 
funcționarea sistemului de plată a pensiilor 
private 

11.04.2017 Favorabil 

52.  Propunere legislativă privind trecerea 
orașului Căzănești la rangul de comună și 
pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind 
declararea ca oraș a comunei Căzănești, 
județul Ialomița (plx 168/3.04.2017) 

11.04.2017 Favorabil 
 

53.  Proiect de Lege  privind renunțarea la 
calitatea de membru a Guvernului  
României la Centrul European pentru 
Politici Sociale și  Cercetare (CEPSC) 

11.04.2017 Favorabil 

54.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea normelor metodologice privind 
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale pe teritoriul 
României 

11.04.2017 Favorabil 
 

55.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.50/2011, a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, republicată, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011 și a 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.920/2011 

11.04.2017 Favorabil cu 
propunere 

 

56.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
condițiile de obținere a atestatului, 
procedurile de atestare și statutul 
asistentului personal profesionist 

11.04.2017 Favorabil 
 

57.  Proiect de Hotărâre a Guvernului  pentru 
aprobarea programului de interes naţional în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului 
pentru perioada 2017 – 2019 

11.04.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 
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58.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 
protecţia copilului 

11.04.2017 Favorabil 
 

59.  Proiect de Ordonanță de urgență pentru 
modificarea Legii nr. 186/2016 privind 
unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de 
pensii 

19.04.2017 Favorabil 
 

60.  Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 235/2010 pentru 
acordarea burselor de merit olimpic 
internațional elevilor premiați la 
olimpiadele școlare internaționale 

19.04.2017 Favorabil 
 

61.  Propunere legislativă pentru modificarea 
alin. (3) al art. 28 din Legea nr. 411/ 2004 
privind fondurile de pensii administrate 
privat și alin. (3) al art. 90 din Legea nr. 
204/ 2006 pensiile facultative (b 122/ 
04.04.2017) 

19.04.2017 Favorabil 
 

62.  Propunere legislativă pentru modificarea 
punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii 
nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
(b138/11.04.2017) 

9.05.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

63.  Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b141/11.04.2017) 

9.05.2017 Favorabil  
 

64.  Proiect de Hotărâre a Guvernului  privind 
aprobarea alocării unei sume din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 
pentru plata venitului lunar de completare 
de care beneficiază persoanele 
disponibilizate de la Societatea Complexul 
Energetic Oltenia S.A. 

9.05.2017 Favorabil  
 

65.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Inspecţiei Muncii  

9.05.2017 Favorabil  
 

66.  Propunere legislativă privind unele măsuri 
de cotizare retroactivă în sistemul public de 
pensii (b 149/19.04.2017) 

9.05.2017 Favorabil cu 
observație 

 
67.  Propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice 
(b150/19.04.2017) 

9.05.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 
 



 8 
 
 

68.  Propunere legislativă privind modificarea 
alineatului (4) a articolului 1 din Ordonanța 
de Urgență nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare (b 
157/21.04.2017) 

9.05.2017 Favorabil 
 

69.  Propunere legislativă pentru modificarea 
art. 31 alin. (21) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale (plx. 181/2.05.2017) 

9.05.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
70.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Normelor metodologice de 
acordare, utilizare şi control a 
compensaţiilor reprezentând contravaloarea 
produselor pe care proprietarii nu le 
recoltează, datorită funcţiilor de protecţie 
stabilite prin amenajamente silvice care 
determină restricţii în recoltarea de masă 
lemnoasă 

16.05.2017 Favorabil 
 

71.  Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul 
de autor și drepturile conexe 

16.05.2017 Favorabil cu 
observație și 
propunere de 

modificare 
 

72.  Propunere legislativă privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
(b161/24.04.2017) 

16.05.2017 Puncte de vedere: 
-  reprezentanții  
p. patronale și 
ai soc. civile – 
s-au abținut; 

-  reprezentanții  
p. sindicale – Favorabil

cu propuneri de 
modificare și 

observații 
 

73.  Proiect de Lege privind abrogarea art. 35 
din Legea nr. 1/2000 din 11 ianuarie 2000 
pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole și 
celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 

16.05.2017 Favorabil 
 

74.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea plății cotizației anuale de 
participare a României în calitate de 
membru afiliat la Asociația Internațională a 
Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2017 

16.05.2017 Favorabil 
 

75.  Proiect de Lege a prevenției 16.05.2017 Favorabil 

76.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 
privind exercitarea profesiei de bonă 

23.05.2017 Favorabil 
 

77.  Proiect de Lege privind piețele de 
instrumente financiare 

23.05.2017 Favorabil 
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78.  Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr. 1/2011 a educației naționale 
(plx.197/15.05.2017) 

23.05.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
79.  Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

30.05.2017 Favorabil 
 

80.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
declararea proiectului "Dezvoltarea 
capacităţii Sistemului Naţional de Transport 
în vederea asigurării fluxului de gaze 
naturale pe direcţia România - Republica 
Moldova", ca proiect de importanţă 
naţională în domeniul gazelor naturale 

6.06.2017 Favorabil 
 

81.  Propunere legislativă privind modificarea 
Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 
privind unele măsuri în domeniul asigurării 
unor categorii de persoane în sistemul 
public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, 
alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE 
ASIGURARE SOCIALĂ 
(b189/16.05.2017) 

13.06.2017 Favorabil cu 
observații 

 

82.  Propunere legislativă privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri publice de la 
plata unor sume reprezentând venituri de 
natură salarială (b191/ 17.05.2017) 

13.06.2017 Puncte de vedere: 
*reprezentanții p. 

sindicale – Favorabil;
*reprezentanții p. 
patronale și cei ai  

soc. civ. –  
Nefavorabil cu 

motivare
83.  Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului privind înființarea, organizarea 
și funcționarea agențiilor pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, atragere de 
investiții și promovare a exportului 

13.06.2017 Favorabil 

84.  Proiect de Lege privind modificarea și 
completarea Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței în 
familie, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare  

13.06.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

 

85.  Propunere legislativă pentru completarea 
anexei nr. 2 și modificarea anexei nr. 3 la 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice (b215/30.05.2017)  

13.06.2017 Favorabil 
 

86.  Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 
din 18 decembrie 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 (Plx. 
225/12.06.2017) 

27.06.2017 Favorabil 
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87.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.927/2016 pentru modificarea 
Metodologiei privind organizarea și 
funcționarea comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 

27.06.2017 Favorabil 
 

88.  Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului privind modificarea și 
completarea Legii nr. 448/2006, privind 
protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

29.06.2017 Favorabil cu 
propuneri 

89.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate  juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă social 

4.07.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și 

observații 

90.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea bilanţului general al Trezoreriei 
Statului şi a contului de execuţie a bugetului 
Trezoreriei Statului pe anul 2016 

4.07.2017 Favorabil 
 

91.  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 

4.07.2017 Favorabil 
 

92.  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 

4.07.2017 Favorabil 
 

93.  Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 (plx. 247/27.06.2017) 

11.07.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
94.  Propunere legislativă pentru modificarea 

art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b 282/21.06.2017) 

11.07.2017 Favorabil cu 
observație 

 

95.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă (b 
283/21.06.2017) 

11.07.2017 Favorabil 
 

96.  Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat (b 285/21.06.2017) 

11.07.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare
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97.  Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea  alin (5) al art. 65 din Legea nr. 
263 din 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b 290/21.06.2017) 

11.07.2017 Favorabil cu 
observație 

 

98.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea tarifelor pentru operațiunile de 
eliberare de informații, extrase de registru și 
certificate constatatoare despre datele 
înregistrate în registrul comerțului, precum 
și de certificate constatatoare că un anumit 
act sau fapt este ori nu este înregistrat, de 
copii și copii certificate de pe înregistrările 
efectuate în registrul comerțului și de pe 
actele prezentate de persoanele fizice sau 
juridice supuse obligației de înregistrare în 
registrul comerțului 

11.07.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

99.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
modalitatea de acordare a drepturilor la 
transport interurban gratuit persoanelor cu 
handicap 

18.07.2017 Favorabil 
 

100. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între România și Republica Serbia în 
domeniul securității sociale, semnat la 
Belgrad, la 28 octombrie 2016 

18.07.2017 Favorabil 
 

101. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind 
unele măsuri pentru administrația publică 
centrală 

18.07.2017 Favorabil cu 
observație 

102. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

18.07.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
103. Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 
2013 pentru ratificarea Convenţiei cu 
privire la construirea şi exploatarea unui 
Centru de Cercetare în domeniul 
antiprotonilor şi al ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010  

25.07.2017 Favorabil 

104. Proiect de Lege pentru aprobarea 
Programului geologic la nivel naţional   

25.07.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 
105. Proiect de Lege privind precursorii de 

explozivi, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

25.07.2017 Favorabil 
 

106. Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului 

1.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 
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107. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
modificarea și completarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a comisiilor 
județene și a municipiului București în 
domeniul egalității de șanse între femei și 
bărbați, prevăzut în anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 1054/2005 

1.08.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

 

108. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
modificarea și completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul 
de muncă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2013 

1.08.2017 Favorabil 

109. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
modalitatea de acordare a drepturilor 
copiilor cu cerințe educaționale speciale 
școlarizați în sistemul de învățământ 
preuniversitar 

1.08.2017 Favorabil 

110. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
locurilor de muncă, a categoriilor de 
personal, mărimea concretă a sporului 
pentru condiții de muncă, precum și 
condițiile de acordare a acestuia pentru 
familia ocupațională de funcții bugetare 
,,ADMINISTRAȚIE” din administrația 
publică locală 

1.08.2017 Puncte de vedere: 
*reprezentanții p. 

sindicale – Favorabil;
*reprezentanții p. 
patronale și cei ai  

soc. civ. –  
Nefavorabil cu 

motivare 
 

111. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și 
modificarea și completarea unor acte 
normative 

1.08.2017 Favorabil 
 

112. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

1.08.2017 Puncte de vedere: 
*reprezentanții p. 
sindicale și cei ai  

soc. civ. – Favorabil 
cu propuneri de 

modificare; 
*reprezentanții p. 

patronale –  
Nefavorabil cu 

motivare 
113. Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului pentru completarea Legii nr. 
152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind 
unele măsuri pentru salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum și unele măsuri fiscal-
bugetare 

1.08.2017 Puncte de vedere: 
*reprezentanții p. 
sindicale și cei ai 

p.patronale– Favorabil;
*reprezentanții  

soc. civ. –  
s-au abținut  

de la vot 
114. Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului pentru modificarea și 
completarea Legii nr.53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

4.08.2017 Favorabil cu 
observații 
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115. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

4.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

116. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului privind modificarea unor acte 
normative din domeniul pensiilor de 
serviciu

4.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

117. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.111/ 2010 privind concediul 
și indemnizația lunară pentru creșterea 
copilului, cu modificările și completările 
ulterioare 

4.08.2017 Favorabil cu 
observații 

 

118. Proiect de Lege privind reglementarea 
activității de tele-muncă 

8.08.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare și 

observații 
119. Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 293/2004 privind 
statutul funcționarilor publici cu statut 
special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor 

8.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

120. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea amplasamentului şi declanşarea 
procedurilor de expropriere a tuturor 
imobilelor proprietate privată situate în 
coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes naţional "Lucrări 
pentru punerea în funcțiune a capacității 
finale de producție de 8.500 mii tone/an 
lignit la cariera Jilț Sud" 

8.08.2017 Favorabil 
 

121. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea amplasamentului şi declanşarea 
procedurilor de expropriere a tuturor 
imobilelor proprietate privată situate în 
coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes național 
”Deschiderea şi punerea în exploatare a 
Carierei Roşia de Jiu, județ Gorj, la o 
capacitate de  8,0 milioane tone/an” 

8.08.2017 Favorabil 
 

122. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea nivelului stocurilor minime şi 
aprobarea modului de transpunere a 
obligaţiilor de constituire şi menţinere a 
stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau 
produse petroliere pe operatori economici în 
anul 2017 

8.08.2017 Favorabil 
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123. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
înscrierea în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului și 
darea în administrare Regiei Autonome 
Tehnologii pentru Energia Nucleara – 
RATEN, aflat sub autoritatea Ministerului 
Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul 
public al statului 

8.08.2017 Favorabil 
 

124. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naționale de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România – S.A. și înființarea Companiei 
Naționale de Investiții Rutiere – S.A., 
precum și modificarea și completarea unor 
acte normative 

8.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

125. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea tarifelor pentru operațiunile de 
eliberare de informații, extrase de registru și 
certificate constatatoare despre datele 
înregistrate în registrul comerțului, precum 
și de certificate constatatoare că un anumit 
act sau fapt este ori nu este înregistrat, de 
copii și copii certificate de pe înregistrările 
efectuate în registrul comerțului și de pe 
actele prezentate de persoanele fizice sau 
juridice supuse obligației de înregistrare în 
registrul comerțului 

8.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

126. Proiect de Lege privind organizarea și 
finanțarea activității de vaccinare a 
populației în România 

8.08.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 
127. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 232/2016 privind 
industria națională de apărare, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

8.08.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 

128. Proiect de Lege privind internshipul 22.08.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

129. Proiect de Lege privind integrarea în 
muncă, în cadrul autorităților publice de la 
nivel local, a tinerilor dezavantajați 

22.08.2017 Favorabil 
 

130. Proiect de Lege privind modificarea unor 
acte normative privind personalul navigant 

22.08.2017 Favorabil 
 

131. Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activități cu caracter ocazional desfășurate 
de zilieri 

22.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 
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132. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. .../2017 privind 
aprobarea Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 100 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat 

22.08.2017 Puncte de vedere: 
*reprezentanții 

p.patronale– Favorabil;
*reprezentanții p. 
sindicale și cei ai  

soc. civ. –  
Nefavorabil cu 

motivare 
133. Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului privind aprobarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități 
de învățământ preuniversitar de stat   

22.08.2017 Favorabil cu 
observație 

 

134. Proiect de Hotărâre a Guvernului de 
aprobare a Metodologiei de acreditare, 
evaluare periodică, organizare și funcționare 
a centrelor comunitare de învățare 
permanentă   

22.08.2017 Favorabil 

135. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
transmiterea unui imobil, proprietate privată 
a statului, din administrarea Ministerului 
Economiei în administrarea Regiei 
Autonome Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat 

22.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

136. Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea și completarea anexelor 
nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
117/2017 privind domeniile și programele 
de studii universitare de master acreditate și 
numărul maxim de studenți ce pot fi 
școlarizați în anul universitar 2017-2018   

29.08.2017 Favorabil 

137. Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea și completarea Hotărârii 
 Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor și 
specializărilor/ programele de studii 
universitare și a structurii instituțiilor de 
învățământ superior pentru anul universitar 
2017-2018   

29.08.2017 Favorabil 
 

138. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

29.08.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
139. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind 

plata defalcată a TVA 
29.08.2017 Nefavorabil cu 

motivare 
140. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală 

29.08.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 

 
141. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici 

5.09.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare 
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142. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea măsurilor pentru realizarea 
stocurilor de siguranţă ale Sistemului 
Electroenergetic Naţional în ceea ce 
priveşte combustibilii pentru perioada 
sezonului rece şi volumul de apă din 
lacurile de acumulare, denumit Programul 
de iarnă în domeniul energetic pentru 
asigurarea funcţionării în condiţii de 
siguranţă şi stabilitate a Sistemului 
Electroenergetic Naţional în perioada 15 
noiembrie 2017 – 15 martie 2018, precum şi 
alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi 
securitate în funcţionare a Sistemului 
Electroenergetic Naţional 

5.09.2017 Favorabil cu 
propunere 

 

143. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea 
unei scheme de ajutor de stat privind 
asigurarea dezvoltării economice durabile 

5.09.2017 Favorabil cu 
observație 

 

144. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
organizarea şi funcționarea Consiliului 
pentru Coordonarea Industriei Naționale de 
Apărare 

5.09.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare și 

observații 
145. Proiect de Lege privind Fondul de 

Compensare a Investitorilor 
12.09.2017 Favorabil 

146. Propunere legislativă pentru modificarea 
art. 10 alin. (4) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011 (plx. 254/1.09.2017) 

12.09.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
147. Propunere legislativă pentru modificarea 

art. 168 din Legea educației naționale nr. 
1/2011 (plx. 255/1.09.2017) 

12.09.2017 Favorabil cu 
observații 

 
148. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea cuantumului și a plății cotizației 
voluntare de participare a Ministerului 
Justiției la Academia Internațională 
Anticorupție, pentru anul 2017 

12.09.2017 Favorabil 
 

149. Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cetățeniei române nr. 
21/1991 

12.09.2017 Favorabil 
 

150. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017 

12.09.2017 Favorabil cu 
observații 

 
151. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 

12.09.2017 Favorabil 
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152. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
suplimentarea bugetului Ministerului 
Justiției pe anul 2017 din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2017, precum și 
pentru aprobarea plății contribuției 
voluntare a României la Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), în vederea finanțării participării 
României, prin Ministerul Justiției, într-un 
proiect de asistență tehnică privind 
conformitatea legislației naționale cu 
prevederile Convenției OCDE privind 
combaterea mituirii funcționarilor publici în 
cadrul tranzacțiilor comerciale 
internaționale 

12.09.2017 Favorabil 
 

153. Propunere legislativă pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului validat de piață și 
stimularea creării de noi locuri de muncă (b 
301/27.06.2017) 

19.09.2017 Favorabil cu 
observație 

 

154. Propunere legislativă pentru completarea 
Anexei nr. 1 la Legea nr. 250 din 17 
decembrie 2016 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
20/2016 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum și unele 
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative (b 
305/28.06.2017) 

19.09.2017 Favorabil cu 
observație 

 

155. Propunere legislativă pentru modificarea 
articolului 49 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (b 
319/29.06.2017) 

19.09.2017 Favorabil cu 
observații 

 

156. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
unele măsuri pentru organizarea la 
București a unei serii de manifestări 
ocazionale de împlinirea a 25 de ani de la 
înființarea Institutului Național al 
Magistraturii 

19.09.2017 Favorabil 
 

157. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și 
completarea unor acte normative privind 
organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 
și formarea profesională a adulților 

19.09.2017 Favorabil 
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158. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea alocării unei sume din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 
pentru plata venitului lunar de completare 
de care beneficiază persoanele 
disponibilizate de la Societatea Națională de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. 

19.09.2017 Favorabil cu 
observații 

 

159. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 
39/2005 privind cinematografia 

19.09.2017 Favorabil cu 
observație 

 

160. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat (b390/5.09.2017) 

26.09.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și  

observație
161. Propunere legislativă privind completarea 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat (b391/5.09.2017) 

26.09.2017 Favorabil 
 

162. Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă (b396/5.09.2017) 

26.09.2017 Favorabil 
 

163. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (b406/6.09.2017)

26.09.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

164. Propunere legislativă pentru modificarea 
Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 
28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
(b413/13.09.2017) 

26.09.2017 Favorabil 
 

165. Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (b415/13.09.2017) 

26.09.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
166. Propunere legislativă privind posibilitatea 

societăţilor comerciale cu capital integral 
privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea 
salariu (b423/14.09.2017) 

26.09.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și  

observații 
167. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
20/2017 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Apelor și Pădurilor 

3.10.2017 Favorabil 
 

168. Proiect de Lege privind precursorii de 
droguri 

3.10.2017 Favorabil 
 

169. Propunere legislativă pentru modificarea 
art. 84 din Legea educației naționale nr. 
1/2011 (plx.291/25.09.2017 

10.10.2017 Favorabil cu 
observații 

170. Propunere legislativă pentru completarea 
art. 99 din Legea educației naționale nr. 
1/2011 (plx.292/25.09.2017) 

10.10.2017 Favorabil cu 
observație 
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171. Propunere legislativă pentru modificarea 
art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea și funcționarea Societății 
Române de Radiodifuziune și Societății 
Române de Televiziune 
(plx.293/25.09.2017) 

10.10.2017 Favorabil cu 
observație 

 

172. Propunere legislativă pentru modificarea 
articolului nr. 258 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011 (plx.294/25.09.2017) 

10.10.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și 

observație 
173. Proiect de Lege privind distribuția de 

asigurări 
10.10.2017 Favorabil cu 

propunere de 
modificare și 

observații 
174. Proiect de Lege pentru  modificarea și 

completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 

10.10.2017 Puncte de vedere: 
*reprezentanții p. 

patronale– 
Nefavorabil cu 

motivare; 
*reprezentanții p. 
sindicale și cei ai  

soc. civ. –  
Favorabil cu 
propuneri de 
modificare

175. Proiect de Ordonanță de Urgență a 
Guvernului privind modificarea articolului 
109 alineatul (1)  din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

10.10.2017 Favorabil  
 

176. Proiect de Lege privind Statutul 
inspectorului de muncă 

10.10.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și 

observații
177. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea măsurilor pentru realizarea 
stocurilor de siguranță ale Sistemului 
Electroenergetic Naţional în ceea ce 
privește combustibilii pentru perioada 
sezonului rece și volumul de apă din 
lacurile de acumulare, denumit Programul 
de iarnă în domeniul energetic pentru 
asigurarea funcţionării în condiţii de 
siguranţă şi stabilitate a Sistemului 
Electroenergetic Naţional în perioada 15 
noiembrie 2017 – 15 martie 2018, precum și 
alte măsuri privind nivelul de siguranță și 
securitate în funcționare a Sistemului 
Electroenergetic Naţional 

10.10.2017 Favorabil  
 

178. Propunere legislativă privind modificarea 
art. 9  alin. (2) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011 (plx.306/3.10.2017 

17.10.2017 Favorabil  
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179. Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul 
muncii (b453/27.09.2017) 

17.10.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
180. Proiect de Ordonanță de urgență a 

Guvernului pentru reglementarea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice 

24.10.2017 Favorabil  
 

181. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea 
strategiei de privatizare a Societăţii de 
Producere a Energiei Electrice în 
Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, 
cu modificările ulterioare 

24.10.2017 Favorabil  
 

182. Propunere legislativă pentru abrogarea 
pensiilor speciale (b466/4.10.2017) 

24.10.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

183. Propunere legislativă privind regimul 
cumulului pensiilor de serviciu din sistemul 
public de pensii cu unele categorii de 
venituri salariale sau asimilate salariilor 
(b467/4.10.2017) 

24.10.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

184. Propunere legislativă privind adoptarea unor 
măsuri în domeniul finanțării 
învățământului (plx.336/16.10.2017) 

31.10.2017 Favorabil cu 
observație 

 
185. Propunere legislativă referitoare la 

modificarea și completarea Legii nr. 416 din 
18 iulie 2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările 
ulterioare (b477/11.10.2017) 

31.10.2017 Favorabil  
 

186. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
479/2003 

31.10.2017 Favorabil  
 

187. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
structura organizatorică și numărul de 
posturi ale Autorității pentru Supravegherea 
Publică a Activității de Audit Statutar 
înființată prin reorganizarea Consiliului 
pentru Supravegherea în Interes Public a 
Profesiei Contabile și pentru modificarea și  
completarea Hotărârii Guvernului nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice  

31.10.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 
 

188. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 31/2017 pentru 
completarea Legii nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere 
în agricultură 

31.10.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare 
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189. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Centrului Naţional de 
Management al Apei Grele și a unor măsuri 
necesare pentru asigurarea securității 
obiectivului 

31.10.2017 Favorabil cu 
observație 

 

190. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea unei sume din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 
pentru plata venitului lunar de completare 
de care beneficiază persoanele 
disponibilizate de la Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara S.A. 

31.10.2017 Favorabil  
 

191. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea Legii nr. 
360/2013, privind constituirea și menținerea 
unui nivel minim de rezerve de țiței și de 
produse petroliere 

31.10.2017 Favorabil  
 

192. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă pentru 
perioada 2017-2020 

31.10.2017 Favorabil cu 
observație 

 

193. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
stabilirea procedurii de reevaluare a 
locurilor de muncă în condiții speciale, 
reevaluate potrivit prevederilor art.30 
alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

31.10.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare și 

observații 
 

194. Proiect de Lege privind Statutul 
personalului silvic 

31.10.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

195. Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 70/2015 pentru 
întărirea disciplinei financiare privind 
operațiunile de încasări și plăți în numerar și 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată 

31.10.2017 Favorabil cu 
propunere de 

modificare  
 

196. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal  

31.10.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

197. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene 

31.10.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 

198. Propunere legislativă pentru modificarea 
alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri 
(b491/16.10.2017) 

7.11.2017 Favorabil  
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199. Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice 
(b492/16.10.2017) 

7.11.2017 Favorabil  
 

200. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea procedurilor pentru acordarea 
licențelor din domeniul transportului 
feroviar 

7.11.2017 Favorabil  
 

201. Proiect  de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea Hotărârii de Guvern nr. 
151/2012 pentru aprobarea Statutului 
propriu de organizare şi funcţionare al 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială 

7.11.2017 Favorabil  
 

202. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea articolului unic lit. a) şi b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind 
stabilirea contingentului pe tipuri de 
lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de 
muncă în anul 2017 

7.11.2017 Favorabil cu 
observații 

 

203. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal 

7.11.2017 Favorabil  
 

204. Proiectul Legii Codului administrativ 14.11.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

205. Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 
39/2015 privind cazierul fiscal 

14.11.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și 

observație 
206. Propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 1/2011 a Educației 
Naționale (plx. 420/6.11.2017) 

14.11.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
207. Proiect de Ordonanţă de urgenţă Guvernului 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2017   

14.11.2017 Puncte de vedere: 
* 4 reprezentanţi p. 

patronală și 
6 reprezentanți p. 

sindicală – 
Favorabil cu 
observații; 

* 5 reprezentanţi p. 
patronală și 

5 reprezentanți p. 
sindicală – 

Nefavorabil cu 
motivare; 

* reprezentanții soc. 
civ. și 

1 reprezentant p. 
patronală – 

s-au abținut  
de la vot  
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208. Proiect de Ordonanţă de urgenţă Guvernului 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2017 

14.11.2017 Puncte de vedere: 
* reprezentanţii p. 

patronale și  
6 reprezentanți p. 

sindicală –  
Favorabil cu 
observație; 

* reprezentanții soc. 
civ. Și 

6 reprezentanți p. 
sindicală – 

Nefavorabil cu 
motivare; 

* 1 reprezentant p. 
sindicală – 

 s-a abținut de la vot
209. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe 
anul 2018 

14.11.2017 Favorabil  
 

210. Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.196/2016 privind 
venitul minim de incluziune 
(b531/31.10.2017) 

21.11.2017 Favorabil 
 

211. Propunere legislativă pentru modificarea lit. 
e) alin. (1),  
art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice 
(b533/31.10.2017) 

21.11.2017 Favorabil 
 

212. Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
privind exercitarea unor activității cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri 
(b535/31.10.2017) 

21.11.2017 Favorabil 
 

213. Propunere legislativă pentru completarea 
art. 111 din Legea educației naționale nr. 
1/2011 (plx.441/13.11.2017) 

28.11.2017 Favorabil cu 
observații 

 
214. Propunere legislativă pentru modificarea 

art. 16 din Legea educației naționale nr. 
1/2011 (plx.447/13.11.2017) 

28.11.2017 Favorabil cu 
observații 

 
215. Propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002 (plx.465/20.11.2017) 

28.11.2017 Favorabil  
 

216. Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea 
coșului minim de consum lunar 
(b569/14.11.2017) 

28.11.2017 Favorabil cu 
observație 
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217. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare instituțională în 
vederea autorizării, acreditării și evaluării 
periodice a organizațiilor furnizoare de 
educație și a Hotărârii Guvernului nr. 
1258/2005 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare 
al Agenției Române de Asigurare a Calității 
în Învățământul Preuniversitar, cu 
modificările ulterioare 

28.11.2017 Favorabil  
 

218. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată   

28.11.2017 Puncte de vedere: 
* 5 reprezentanți p. 

patronale și 
reprezentanții p. 

sindicală –  
Favorabil cu 
observații; 

* 5 reprezentanți p. 
patronale – 

Nefavorabil cu 
motivare; 

* reprezentanții soc. 
civ.– 

s-au abținut de la vot
219. Propunere legislativă pentru modificarea 

articolul 104 (2) și articolul 105 (1) din 
Legea educației naționale nr. 1/2011 
(plx.462/20.11.2017) 

5.12.2017 Favorabil 
 

220. Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din 
domeniul educației și sportului 
(plx.463/20.11.2017) 

5.12.2017 Nefavorabil cu 
motivare  

 

221. Propunere legislativă pentru înființarea 
Liceului Teologic Romano-Catolic din 
Târgu Mureș (plx.464/20.11.2017) 

5.12.2017 Nefavorabil cu 
motivare  

 
222. Propunere legislativă pentru modificarea 

art. 14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice (b561/14.11 .2017) 

5.12.2017 Favorabil cu 
observație 

 

223. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului privind modificarea și 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice 

5.12.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare și 

observații 
 

224. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2018 

5.12.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

225. Proiectul Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat  
pe anul 2018 

5.12.2017 Nefavorabil cu 
motivare 

 
226. Proiect de Lege pentru aprobarea 

plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 

5.12.2017 Nefavorabil cu 
motivare 
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227. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului privind unele măsuri fiscal-
bugetare în anul 2018, modificarea și 
completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene 

5.12.2017 Puncte de vedere: 
* reprezentanții p. 

sindicale –  
Favorabil cu 
propunere de 
modificare; 

* reprezentanții p. 
patronale și 

reprezentanții  
soc. civ.– 

Nefavorabil cu 
motivare  

228. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru aprobarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități 
de învățământ preuniversitar de stat 

5.12.2017 Favorabil cu 
observații 

 

229. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și 
completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 
Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, cu modificările și 
completările ulterioare 

5.12.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare  

 

230. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din 
domeniul asigurărilor sociale 

12.12.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare și 

observații 
231. Proiectul Legii manualului școlar 12.12.2017 Favorabil cu 

observație 
232. Propunere legislativă privind modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 (plx.486/27.11.2017)  

12.12.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și 

observație  
233. Propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 (plx.503/29.11.2017)  

12.12.2017 Favorabil  
 

234. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate 

12.12.2017 Favorabil  
 

235. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
registrul general de evidenţă a salariaţilor 

12.12.2017 Nefavorabil cu 
motivare  

236. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.233/2016 privind 
parteneriatul public-privat 

12.12.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare și 

observație  
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237. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată 

19.12.2017 Favorabil  
 

238. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
stabilirea procedurii de reevaluare a 
locurilor de muncă în condiții speciale, 
reevaluate potrivit prevederilor art.30 
alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

19.12.2017 Favorabil cu 
propunere de 
modificare și 

observație  
 

239. Propunere legislativă pentru modificarea 
prevederilor art. 7, alin. (1), din Cap. II al 
ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 
28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
(b605/28.11.2017) 

19.12.2017 Favorabil cu 
observații  

 

240. Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă (b608/29.11.2017) 

19.12.2017 Favorabil cu 
observație  

 

241. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului privind Programul de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM 
INVEST ROMANIA 

19.12.2017 Favorabil cu 
observație  

 

242. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea cuantumului ajutorului anual 
pentru acoperirea unei părţi din costul 
chiriei, energiei electrice şi energiei termice 
pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de 
război și văduvelor de război, precum şi 
accidentaţilor de război în afara serviciului 
ordonat 

19.12.2017 Favorabil cu 
observație  

 

243. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (plx.566/7.12.2017) 

21.12.2017 Nefavorabil cu 
motivare  

 
244. Proiect de Lege privind integrarea în 

muncă, în cadrul autorităților publice de la 
nivel local, a tinerilor dezavantajați 

21.12.2017 Favorabil cu 
propuneri de 
modificare  

245. Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (plx.578/12.12.2017) 

21.12.2017 Puncte de vedere: 
* reprezentanții  

soc. civ.–  
Favorabil; 

* reprezentanții p. 
patronale și 

reprezentanții p. 
sindicale – 

Nefavorabil cu 
motivare  

246. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
modalitatea de subvenționare de către stat a 
costurilor pentru elevii care frecventează 
învățământul profesional 

21.12.2017 Favorabil cu 
observație  
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247. Proiect de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență nr. 
57/2016 privind reglementarea unor măsuri 
în vederea conformării statului la unele 
obligații de mediu din sarcina operatorilor 
economici din industria extractivă, aflați sub 
autoritatea Ministerului Economiei, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
239/2016 

21.12.2017 Favorabil  
 

248. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea contingentului pe tipuri de 
lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de 
muncă în anul 2018 

21.12.2017 Favorabil  
 

 


