VOT FINAL
11.12.2017

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
1.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană,
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor:
Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pieţelor de
capital şi integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare
COM(2017)542 (PHCD 97/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
2.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de
directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea
fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489
(PHCD 98/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
3.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi
Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei
europene privind migraţia COM(2017)558 (PHCD 99/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

4.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi
Social European: În continuarea planului de acţiune privind TVA - Către un
spaţiu unic pentru TVA în UE – Momentul acţiunii COM(2017)566
(PHCD 100/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
5.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 101 /2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
6.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului
(UE)
nr.1092/2010
privind
supravegherea
macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de
înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic COM(2017)538
(PHCD 105/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
7.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de
Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce
privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe
valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a
comerțului dintre statele membre COM(2017)569 (PHCD 106/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
8.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor (PH CD 78/11.10.2017)

Comisia pentru regulament propune RESPINGEREA proiectului
de hotărâre.
Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor care compun Camera,
adică a cel puţin 165.
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II. LEGI ORDINARE
A.ADOPTĂRI
9.

Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
(PL-x 543/2017) – lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada de la
încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2017 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului
în prima sesiune ordinară a anului 2018.

Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
10.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială
europeană”, în perioada 2014-2020 (PL-x 329/2017) – lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015, în
sensul ca Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate
de Autoritate Naţională, să poată acorda avans din cofinanţarea publică de la bugetul de stat,
instituind şi măsurile necesare pentru dezangajarea, de către Autoritatea de management, inclusiv a
fondurilor rezultate din implementarea necorespunzătoare a proiectelor, precum şi măsurile
necesare pentru reîntregirea cu celeritate a bugetului de stat.

Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie publică
propun ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
11.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 – 2020 (PL-x 357/2017) – lege ordinară
Obiect de reglementare: introducerea unor măsuri cu privire la mecanismul cererii de plată,
termenul de justificare a sumelor cheltuite din prefinanţare şi modul de acordare în tranşe a
prefinanţării. Proiectul de lege prevede şi elaborarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale a Cadrului naţional de interoperabilitate destinat promovării și sprijinirii serviciilor
publice în România, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
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12.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind
transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin
Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea
Consiliului Judeţean Tulcea (PL-x 490/2017) – lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: modificarea art.3 din Legea nr.363/2013, în scopul intergrării
obiectivului turistic în „Obiectivele de dezvoltare a turismului din România în perioada 2017-2020,
stabilite de Ministerul Turismului”, astfel încât este justificată şi oportună extinderea perioadei de
administrare a acestui teren de către judeţul Tulcea, de la 4 ani cât este prevăzut în prezent, la 10
ani.

Comisia pentru mediu și Comisia juridică propun ADOPTAREA
proiectului de lege.
Cameră decizională

III. LEGI ORGANICE
A.ADOPTĂRI
13.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii
nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie
2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne (Pl-x 211/2017) – lege organică
(Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa de luni, 04.12.2017)
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
26.06.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 11.12.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi
art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
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14.

Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001 (Pl-x 339/2017) – lege organică
Obiect de reglementare: operarea unor clarificări cu privire la procedurile și circuitul
documentelor necesare în procesul de adoptare de către consiliul local.

Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun
ADOPTAREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
13.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 05.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

III. LEGI ORGANICE
B. RESPINGERI
15.

Propunerea legislativă privind
(Pl-x 237/2017) – lege organică

Statutul

cadrelor

de

informații

Comisia pentru apărare propune RESPINGEREA propunerii
legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
25.09.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 11.12.2017, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
___________
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