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I. Acțiuni în cadrul RO.AS.IT / calitate de reprezentant al minorității italiene în 

Parlamentul României 
 

1. 19 decembrie 2019 – participare prima ediție a evenimentului de diplomație publică 

dedicat sărbătoririi “Zilei Minorităților Naționale” 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/3017632191637644  

2. 10 – 19 decembrie 2019 – vernisajul expoziției „140 de ani de relații diplomatice 

între România și Italia”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor 

Externe - Arhivele Diplomatice, Ambasada Italiei la București și Camera 

Deputaților a Parlamentului României. 

https://www.facebook.com/arhivelediplomaticeMAE/posts/161065945262892  

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=19167  

3. 4 noiembrie 2019 – participare la ceremonia de învestitură a noului Guvern al 

României 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2915971318470399  

4. 4 noiembrie 2019 – depunerea unor coroane de flori la Monumentul Eroilor Italieni 

din Cimitirul Militar Italian, aflat în incinta Cimitirului Militar „Ghencea” 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2915948298472701  

5. 11 octombrie 2019 – participare la consultările cu Președintele României, Klaus 

Werner Iohannis, pentru formarea noului guvern, în cadrul delegației Grupului 

parlamentar al minorităților naționale 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2861585473908984  

6. 4 – 5 octombrie 2019 – participare la ce-a de-a XII-a ediție a Festivalului Interetnic 

Internațional „Confluențe”, desfășurată la Iași 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/3017632191637644
https://www.facebook.com/arhivelediplomaticeMAE/posts/161065945262892
http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=19167
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2915971318470399
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2915948298472701
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2861585473908984
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2861528653914666&type=3  

7. 4 – 5 octombrie 2019 – participare la ce-a de-a XII-a ediție a Festivalului Interetnic 

Internațional „Confluențe”, desfășurată la Iași 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2861528653914666&type=3  

8. 9 septembrie 2019 – participare la deschiderea anului școlar la Liceul „Dante 

Aligheri” din București 

9. 14 – 16 august 2019 – participare la o serie de evenimente dedicate diasporei 

române din Italia care au avut loc în Borșa (15 august) și Negrești-Oaș (Ziua 

Diasporei, 16 august 2019) 

10. 23 iulie 2019 - participare la ceremonia publică organizată la Palatul Cotroceni cu 

prilejul semnării de către Uniunea Democrată Maghiară din România şi Grupul 

parlamentar al minorităţilor naţionale a Acordului Politic Național pentru 

consolidarea parcursului european al României, propus de preşedintele Klaus 

Iohannis. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2708097702591096  

11. 8 iunie 2019 – participare la Conferința Internațională “The positive side of 

Religious Freedom: How Governments can engage with religious organizations”, 

care a avut loc la Palatul Patriarhiei 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2624899440910923  

12. 31 mai 2019 – participare la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu autoritățile statului, 

societatea civilă și corpul diplomatic a Sanctității Sale Papa Francisc 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2612566022144265  

13. 19 martie 2019 – întrevedere la centrul cultural „Casa d'Italia”, cu fostul ambasador 

al Italiei în România, Daniele Mancini și cu soția sa Ana Rita, cu ocazia vizitei în 

Romania.  

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2490120867722115  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2861528653914666&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2861528653914666&type=3
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2708097702591096
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2624899440910923
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2612566022144265
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2490120867722115
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14. 21 februarie 2019 – participare la un spectacol de muzică și poezie, organizat cu 

prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne de Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, 

București, România 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2451637201570482  

15. 25 ianuarie 2019 – participare la Focșani, la sărbătorirea a 160 de ani de la Unirea 

Principatelor Române, 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2408111989256337  

16. 10 ianuarie 2019 – participare la ceremonia oficială de preluare a președinției 

Consiliului Uniunii Europene, Ateneul Român 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2387672821300254 

17. 18 decembrie 2018 – participare la Palatul Cotroceni, la sărbătorirea Zilei 

Minorităților, la care au luat parte toți reprezentanții minorităților naționale. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2351647564902780  

18. 14 – 16 decembrie 2018 – participare la  evenimentele organizate de Asociația 

Italienilor din România – RO.AS.IT. în comuna tulceană Greci, cu ocazia sărbătorii 

de Sfânta Lucia. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2351019901632213  

19. 11 decembrie 2018 - împreună cu ambasadorul Italiei la București, Excelența Sa 

Domnul Marco Giungi, o vizită la Liceul „Dante Alighieri” din București, la 

invitația Directorului instituției, Prof. Maria Dan 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2342706005796936  

20. 30 noiembrie 2018 – participare la recepția oferită cu prilejul Zilei Naționale a 

României de către Administrația Prezidențială. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2329768643757339  

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2451637201570482
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2408111989256337
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2387672821300254
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2351647564902780
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2351019901632213
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2342706005796936
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2329768643757339
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21. 27 noiembrie 2018 - participare la un eveniment organizat de Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, dedicat marcării Centenarului Primului Război 

Mondial și celebrării a 100 de ani de la Marea Unirea 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2320920314642172  

22. 5 noiembrie 2018 – participare la deschiderea lucrărilor Forumului Național al 

Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Palatul 

Parlamentului 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2290284457705758  

23. 25 octombrie 2018 - reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, 

printre care și deputatul minorității italiene Andi Gabriel Grosaru, au fost primiți de 

către Președintele României, Klaus Werner Iohannis. Discuțiile au vizat în special 

legile justiției 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2270322456368625  

24. 23 octombrie 2018 – întâlnire de lucru cu viceprim-ministrul și Ministrul de Interne 

italian Matteo Salvini, care s-a aflat într-o vizită oficială în România. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2268968053170732  

25. 5-6 octombrie 2018  Participare la Festivalul Interetnic „Confluențe”, ediția a XI-

a la Iași. 

26. 3 august 2018  Participare vernisaj expoziție de pictură Angela Tomaselli. 

27. 14 iunie 2018  Întrevedere cu președinta Senatului Republicii Italiene, Maria 

Elisabetta Alberti Casellati. 

28. 6 iunie 2018  Participare la spectacolul organizat de către Asociația Italienilor din 

România – RO.AS.IT. în cinstea Centenarului și a Zilei Naționale a Republicii 

Italiene. 

29. 4 iunie 2018 - participare la recepția oferită de Ambasada Italiei la București, cu 

ocazia Zilei Republicii Italiene 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2320920314642172
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2290284457705758
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2270322456368625
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2268968053170732
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https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2050851981649008  

30. 29 mai 2018 - Întrevedere cu delegația Grupului de prietenie pentru România din 

Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 

31. 17 mai 2018 – participare la o ședință a Comisiei Continentale pentru Europa și 

Africa de Nord a Consiliului General al Italienilor din Exterior la sediul Ambasadei 

Italiei la București 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2030689216998618  

32. 9 mai 2018 – Participare la festivitatea de celebrare a zilei Europei la invitația 

Președintelui României, Klaus Werner Iohannis. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2022569464477260  

33. 7 mai 2018 - Participare la inaugurarea expoziției „De la emigrare la integrare”, la 

sediul Regiunii Piemont, Torino, Italia. 

34. 20 aprilie 2018 - întâlnire cu premierul italian Paolo Gentiloni, aflat într-o vizită de 

lucru la București. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2002011046533102  

35. 10 octombrie 2017 –participare la Ambasada Republicii Italiene din București la 

dezvelirea logo-ului Sistema Italia în Romania 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1787974757936733  

36. 28 septembrie 2017 – participare la „Alfabetul conviețuirii”, eveniment organizat, 

la Ploiești, de Uniunea Elenă din România 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1774451269289082  

37. 12 septembrie 2017 – participare la conferința de lansare a campaniei de promovare 

a candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de 

Securitate al Organizației Națiunilor Unite în intervalul 2020-2021, conferință 

organizată de Ministerul Afacerilor Externe. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1758606147540261  

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2050851981649008
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2030689216998618
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2022569464477260
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2002011046533102
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1787974757936733
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1774451269289082
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1758606147540261
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38. 26 august 2017 - întrevedere cu caracter exploratoriu, în data de 24 august 2017, cu 

domnul deputat Frédéric Petit, deputat Mouvement Démocrate, Franța, partid afiliat 

la nivel european Partidului Democrat European. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/photos/a.1374973065903573/173940400

6127142/?type=3  

39. 1-2 august 2017 – vizită de lucru în Piemont, Italia în cadrul proiectului „Segni 

d’Identita. Romania e Italia” și a evenimentului „Festa dei Popoli” organizat de 

Muzeul Emigrației din Piemonte. Cu acest prilej au avut o serie de întâlniri cu 

oficialități ale Regiunii Piemonte, ale orașului Torino, orașului Mondovi și comunei 

Frossasco, respectiv Daniela Ruffino, vicepreședintele Regiunii Piemont, 

președintele Consiliului Municipal Torino, Fabio Versaci, primarul Municipiului 

Mondovi, Paolo Adriano, și Primarul Comunei Frossasco, Federico Comba. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1712500792150797?__tn__=K-R 

40. 3 mai 2017 – participare la conferința cu tema „Preşedinţia română a Consiliului 

UE 2019 – Împreună pentru consolidarea proiectului european” organizată de 

Ministerul Afacerilor Externe 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1591893134211564  

41. 1 Februarie 2017 – participare la reuniunea de la Palatul Cotroceni în cadrul 

delegației grupului parlamentar al minorităților naționale 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1476147595786119  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/photos/a.1374973065903573/1739404006127142/?type=3
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/photos/a.1374973065903573/1739404006127142/?type=3
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1712500792150797?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1591893134211564
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1476147595786119
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II. Apariții în presă 

 

42. 18 decembrie 2018 - Interviu acordat pentru Radio România Internațional, cu ocazia 

Zilei Minorităților Naționale din România 

https://www.rri.ro/it_it/festa_minoranze_la_parola_al_deputato_della_comunit

a_italiana_on_andi_grosaru-2591234 

43. 23 octombrie 2017 – participare a emisiunea „Conviețuiri”, la TVR 1 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrplus.ro%2Feditie-

convietuiri-614036  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rri.ro/it_it/festa_minoranze_la_parola_al_deputato_della_comunita_italiana_on_andi_grosaru-2591234
https://www.rri.ro/it_it/festa_minoranze_la_parola_al_deputato_della_comunita_italiana_on_andi_grosaru-2591234
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrplus.ro%2Feditie-convietuiri-614036
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrplus.ro%2Feditie-convietuiri-614036
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III. Activități internaționale 

 

1. 12 decembrie 2019 – participare la cea de-a 17-a ediție a Forumului Parlamentar de 

Securitate și Intelligence ce se desfășoară la Washington, Statele Unite ale Americii. 

Forumul reunește parlamentari reprezentând 69 de țări și abordează probleme legate 

securitate, intelligence, terorism, criptomonedă, spălare de bani și trafic de 

stupefiante. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/3002962169771313  

2. 29 noiembrie 2019 – participare la Consiliul Partidului Democratic European, 

desfășurat la Paris (Franța), 

https://www.democrats.eu/en/news/francois-bayrou-unanimously-re-elected-

president-of-the-european-democratic-party  

3. 10 – 18 septembrie 2019 – vizită de lucru în Republica Italiană în vederea informării 

cetățenilor români din străinătate cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului 

la vot la alegerile din noiembrie 2019. Agenda a inclus și discuții cu alți 

reprezentanți ai autorităților locale din Italia. 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2799555710111961 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2801356733265192 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2809573459110186 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2822423164491882  

4. 12 aprilie 2019 - participare la Consiliul Partidului Democratic European, 

desfășurat la Ljubliana (Slovenia), 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2527908990609969  

5. 8 februarie 2019 – participare la Consiliul Partidului Democratic European, 

desfășurat la Bilbao (Spania), 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2430538373680365  

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/3002962169771313
https://www.democrats.eu/en/news/francois-bayrou-unanimously-re-elected-president-of-the-european-democratic-party
https://www.democrats.eu/en/news/francois-bayrou-unanimously-re-elected-president-of-the-european-democratic-party
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2799555710111961
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2801356733265192
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2809573459110186
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2822423164491882
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2527908990609969
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2430538373680365
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6. 14 – 17 octombrie 2018 - participare în cadrul delegației care l-a însoțit pe 

președintele Klaus Iohannis în vizita de stat întreprinsă în Italia 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2259555757445295 

7. 8 decembrie 2017 – participare la Consiliul Partidului Democrat Italia la Roma 

(Italia) 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1860844303983111  

8. 2 august 2017 – vizită de lucru la Torino în cadrul proiectului „Segni d’Identita. 

Romania e Italia” și a evenimentului „Festa dei Popoli” organizat de Muzeul 

Emigrației din Piemonte 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1712500792150797?__tn__=K-

R  

9. 27 martie 2017 – Participarea la un eveniment de celebrare a semnării Tratatelor de 

la Roma la invitația Partidului Democratic European la Roma (Italia) 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1543531199047758  

 

IV. Activitate parlamentară 

 

Luări de cuvânt 

1. Ședința Camerei Deputaților din 21 decembrie 2016 : 

a. Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către 

deputaţi, în şedinţă solemnă.  

2. Ședința Camerei Deputaților din 8 august 2017 (sesiune extraordinara)  

a. Intervenţie a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru, prilejuită de 

împlinirea a 61 de ani de la tragedia de la Mina de cărbune Bois du Cazier à 

Marcinelle din Belgia.  

3. Ședința Camerei Deputaților din 6 februarie 2019  

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/2259555757445295
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1860844303983111
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1712500792150797?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1712500792150797?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/1543531199047758
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a. Supunerea la votul final: Proiectul de Lege privind modificarea 

art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 

de avocat (PL-x 688/2018); (adoptat)   

b. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) 

din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (PL-

x 688/2018). (rămas pentru votul final)  

4. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 februarie 2019  

a. Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat 

pe anul 2019 (PL-x 26/2019, L88/2019).  

5. Ședința Camerei Deputaților din 25 iunie 2019  

a. Reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.790 din 5 

decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1086 

din 21 decembrie 2018 (PL-x 483/2018/2019). (rămasă pentru votul final)  

 

Declarații politice 

1. Ședința Camerei Deputaților din 18 decembrie 2019 – declarație politică 

intitulată „140 de ani de relații bilaterale dintre România și Italia” 

2. Ședința Camerei Deputaților din 22 octombrie 2019: intervenție intitulată 

„Săptămâna limbii italiene în lume”; 

3. Ședința Camerei Deputaților din 29 mai 2019 : Declarație politică având 

titlul „România-Italia, împreună în Europa, împreună pentru Europa!”; 

4. Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2019 : despre „Ziua 

internațională a Limbii Materne”;  

5. Ședința Camerei Deputaților din 19 decembrie 2018: declarație politică 

intitulată "Ziua minorităților naționale";  
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6. Ședința Camerei Deputaților din 7 noiembrie 2018: intervenție intitulată 

„Ziua Forțelor Armate italiene”;  

7. Ședința Camerei Deputaților din 24 octombrie 2018: declarație politică 

intitulată „O vizită istorică”;  

8. Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2018: declarație politică 

având ca subiect „Săptămâna limbii italiene în lume”;  

9. Ședința Camerei Deputaților din 6 iunie 2018: declaraţie politică intitulată 

„România şi Italia, în Anul Centenarului. Lecţiile trecutului şi construirea viitorului";  

10. Ședința Camerei Deputaților din 31 octombrie 2017: declaraţie politică 

intitulată „Ziua Unităţii Naţionale şi a Forţelor Armate italiene";  

11. Ședința Camerei Deputaților din 17 octombrie 2017: despre „Săptămâna 

limbii italiene în lume"; în scris 

12. Ședința Camerei Deputaților din 30 mai 2017: intervenţie intitulată „Ziua 

Naţională a Republicii Italiene"; 

13. Ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2017 : Declaraţie politică 

intitulată „60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma"; 

 

Propuneri legislative inițiate 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.  

Stadiu: pe ordinea de zi 

2.  Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa 

I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public 

al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul 

public al unor unităţi administrativ-teritoriale   
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Stadiu: Lege 220/2018 

3.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi   

Stadiu: la Senat 

4.  Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate 

transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum 

şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice   

Stadiu: la comisii 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri   

Stadiu: Lege 159/2019 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

 Stadiu: Lege 191/2018 

7.  Proiect de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006   

Stadiu: Lege 215/2018 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 

întreprinderi mici şi mijlocii   

Stadiu: la comisii 

9.  Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea 

nr.96/2006 privind Statutul Deputaților şi al senatorilor   



                                                                                                                 

15 
 

Stadiu: la comisii 

10.  Propunere legislativă pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea 

96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor  

Stadiu: la comisii 

11.  Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din 

România   

Stadiu: Lege 247/2017 

12.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind 

Statutul Deputaților şi al senatorilor   

Stadiu: la comisii 

13.  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a 

Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea 

efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare   

Stadiu: la promulgare 

14.  Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul 

penal   

Stadiu: la comisii 

15.  Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani   

Stadiu: Lege 20/2019 

16.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române  

Stadiu: Respins definitiv 

17.  Proiect de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 

pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat   

Stadiu: Lege 46/2019 
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18.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi 

referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 

 Stadiu: la comisii 

19.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice   

Stadiu: Lege 130/2019 

20.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice   

Stadiu: adoptat de Senat 

 

Proiecte de hotărâre inițiate 

1.  Proiect de hotarâre privind modificarea alin. (2) al art.214 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 

Întrebări și interpelări adresate guvernului 

1. Întrebarea nr.5759A/10-10-2018. Copiii folosiţi în spotul video Papaya 

Advertising au acceptul părinţilor pentru a filma în acest videoclip şi dacă s-

a respectat interesul superior al copiilor? 

2. Întrebarea nr.3317A/13-03-2018. Restaurare a unor lăcaşe de cult din 

Suceava 

3. Întrebarea nr.3316A/13-03-2018. Modernizare infrastructură actuală 

4. Întrebarea nr.937A/23-05-2017. Produse contrafăcute "made în Italy". 

5. Întrebarea nr.188A/27-02-2017. Retrocedări solicitate de către organizaţii ale 

minorităţii italiene. 

6. Întrebarea nr.187A/27-02-2017. Alocare fonduri. 

7. Întrebarea nr.186A/27-02-2017. Alocare fonduri. 
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Moțiuni 

1.  Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență! 

Stadiu: adoptată 

 


