
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. Propunerea legislativă privind Statutul cadrelor de informații                        
(Plx.237/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
  Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                       naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2017   

 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 

2. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011(Plx.247/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - 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: 5 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2017   

 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare                        
a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului                      
din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,  proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 18.09.2017 
(PLx.295/2017)  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 10 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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.42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 18.09.2017 (PLx.296/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 10 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri 
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.09.2017 (PLx.297/2017)  

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

- Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor     
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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 Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea 
de șef al statului român, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 19.09.2017 (PLx.298/2017)  

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

- Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor     
naţionale  

   

Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2017 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 18.09.2017 (Plx.299/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - 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: 6 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 18.09.2017 (Plx.300/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - 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: 6 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 18.09.2017 (Plx.301/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor     
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 septembrie 2017 


