
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 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale,  legea a fost reexaminată și adoptată 
de Senat la data de 04.10.2017  în vederea examinării cererii, potrivit art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor  (PLx.97/2013/2017)   

Cu această lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmând a elabora un raport comun:  

 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
 - Comisia pentru industrii şi servicii   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 octombrie 2017   
  Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017                                   
 

 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare 
a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.10.2017 (PLx.326/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 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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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe 
rețeaua de drumuri naționale din România, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.10.2017 (PLx.327/2017)  

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  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 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. Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea 
nr.458/2002 privind calitatea  apei potabile,  propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 04.10.2017 (Plx.328/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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5. 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 cofinanțării 
publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în 
perioada 2014-2020,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
04.10.2017 (PLx.329/2017)  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 04.10.2017 (PLx.330/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 23 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului 
de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni pentru această activitate, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 04.10.2017 (PLx.331/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru comunităţile de români de pretutindeni 
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                       naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 04.10.2017 (PLx.332/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 23 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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9. Propunerea legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de 
plastic,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.10.2017 
(Plx.333/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 octombrie 2017 


