
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

                

DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 

 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare 

şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 

 
 1. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară                               

(PLx.417/2017/2018 )        

 Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

În fond:                      

 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
      

     Termen de depunere a amendamentelor: 18 iunie 2018    

 Termen de depunere a raportului: 18 iunie 2018        

 

 
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (Plx.320/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 11 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 13.06.2018  (PLx.375/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmînd a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

               naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 26 iunie 2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 

 

 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind 

înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene 

române - TAROM” - S.A., proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 13.06.2018  (PLx.376/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 26 iunie 2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze 

cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.06.2018  

(PLx.377/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmînd a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 26 iunie 2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 

 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, 

din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a 

Institutului Eudoxiu Hurmuzachi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

pentru Inspectoratul General pentru Imigrări, proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 13.06.2018  (PLx.378/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmînd a elabora un raport comun:   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

  - Comisia pentru politică externă 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 26 iunie 2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
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7. Proiectul de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca 

fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al 

statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, în domeniul 

public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului local Galaţi, proiectul de 

lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 13.06.2018 

(PLx.379/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmînd a elabora un raport comun:   

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 13.06.2018 

(Plx.380/2018)    

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmînd a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

               naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Propunerea legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de 

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

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 13.06.2018 

(Plx.381/2018)    

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmînd a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

               naţionale  

Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 13.06.2018 (Plx.382/2018)    

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

   - Comisia pentru sănătate şi familie  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind 

transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice,  proiectul de 

lege a fost adoptat  de Senat la data de 13.06.2018 (PLx.383/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmînd a elabora un raport comun:   

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 26 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
12. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

antisemitismului, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 13.06.2018 

(PLx.384/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 26 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
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13. Propunerea legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor 

poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă 

de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de 

poluare redus şi surse alternativ/ecologice,  propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 13.06.2018 (Plx.385/2018)    

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmînd a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 14. Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor (PH CD 42/2018)  

 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament 
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 6 septembrie 2018   

 

 

 

 

 

 

18 iunie 2018 


