VOT FINAL
13.09.2017

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
1. 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 71/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
II. LEGI ORDINARE
A.ADOPTĂRI
2. Legea pentru modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
reexaminată la cererea Preşedintelui României (Pl-x 353/2016/2017) – lege
ordinară

Comisia pentru
amendamente.

buget

propune

ADOPTAREA

LEGII

cu

Cameră decizională
II. LEGI ORDINARE
B. RESPINGERI
3. Proiectul de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 211/2015) – lege ordinară

Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun
RESPINGEREA proiectului de lege.
Cameră decizională
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (Pl-x 337/2016) – lege ordinară

Comisia pentru
legislative.
Cameră decizională

buget

propune

RESPINGEREA

propunerii

5. Propunerea legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8
septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
(Pl-x 346/2016) – lege ordinară

Comisia pentru
legislative.

buget

propune

RESPINGEREA

propunerii

Cameră decizională
6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.291 din Legea
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (Pl-x 354/2016) – lege ordinară

Comisia pentru
legislative.

buget

propune

RESPINGEREA

propunerii

Cameră decizională
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal
(Pl-x 382/2016) – lege ordinară

Comisia pentru
legislative.

buget

propune

RESPINGEREA

propunerii

Cameră decizională
8. Proiectul de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 533/2016) – lege ordinară

Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru administraţie publică
propun RESPINGEREA proiectului de lege.
Cameră decizională
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III. LEGI ORGANICE
A.ADOPTĂRI
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
(PL-x 248/2017) – lege organică
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare: modificarea alin.(3) al art.VIII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.96/2016, în sensul că, prin derogare de la prevederile art.158 alin.(4) şi (5)
din Legea nr.1/2011, şcolile doctorale îşi menţin acreditarea până la realizarea
procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2019, astfel încât
acestea să poată organiza examene de finalizare a studiilor doctorale şi să poată emite
diplome şi titluri universitare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Comisia pentru învăţământ propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Prima Cameră sesizată – Data depunerii la Camera Deputaţilor 7.08.2017;
data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final
10.10.2017, potrivit art.115 din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor

III. LEGI ORGANICE
B.RESPINGERI
10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
(Pl-x 197/2017) – lege organică

Comisia pentru învăţământ propune RESPINGEREA propunerii
legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 12.06.2017;
data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot
final 30.10.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor

3

11. Legea privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în
proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod
b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”,
reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 455/2011/2012) lege organică

Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea
cererii de reexaminare şi RESPINGEREA LEGII.
Cameră decizională
12. Moţiunea simplă iniţiată de 92 de deputaţi (MS 2/2017).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
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