
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. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene, proiectul 
de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 4 decembrie 2017, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
(PLx.537/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru afaceri europene 

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
              naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - 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. 

 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de 
urgență „RO-ALERT”,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 04.12.2017 (PLx.538/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - 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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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 04.12.2017 (PLx.539/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru afaceri europene  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.12.2017 (PLx.540/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru afaceri europene 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca 
unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe 
pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul 
Inspectoratului general pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță 
județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 04.12.2017 (PLx.541/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 04.12.2017 
(PLx.542/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru afaceri europene 
  - 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: 11 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
       - 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 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,  proiectul 
de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 04.12.2017 
(PLx.543/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 12 decembrie 2017 
 

       - 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. 

 
 
 

8. Proiectul de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată (PLx.544/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
              naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 
 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei şi vinului  în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015,  proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  (PLx.545/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

10. Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 
2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
(PLx.546/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată (PLx.547/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

12. Proiectul de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la 
nivel cu cale ferată, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată (PLx.548/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată (PLx.549/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                 
naţionale  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

14. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data                
de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată  (PLx.550/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
           - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
    naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării             
de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944–1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 
2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
(PLx.551/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

16. Proiectul de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) lit.f) din Legea 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,  proiectul de lege se consideră adoptat 
de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată (PLx.552/2017)  

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  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal  (PLx.553/2017)  

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  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

18. Proiectul de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor nr.31/1990, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 
2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
(PLx.554/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  (PLx.555/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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20. Proiectul de Lege pentru completarea art.903 din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată (PLx.556/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - 
Târgu Mureş Autostrada Unirii, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată  (PLx.557/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru afaceri europene  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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22. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 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, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată  (PLx.558/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată  republicată  (PLx.559/2017)  

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  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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24. Proiectul de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru 
vehiculele electrice, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată  republicată  (PLx.560/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  (PLx.561/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - 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   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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26. Proiectul de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor,   

proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 4 decembrie 
2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
(PLx.562/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

27. Proiectul de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă               
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  proiectul de lege 
se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 4 decembrie 2017, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
(PLx.563/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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28. Proiectul de Lege privind completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată  (PLx.564/2017)  

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  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data  de 4 decembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată  (PLx.565/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

30. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor (BPI 706/06.12.2017; PH CD 104/2017)  

Cu acest proiect de Hotărâre a fost sesizată  
 În fond:  
          - Comisia pentru regulament 
 

  Termen pentru depunerea amendamentelor:  11 decembrie  2017 

    Termen de depunere a raportului:  12 decembrie 2017 
 
 

 

 
 
 
7 decembrie 2017 


