
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 Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor (BPI 422/11.10.2017; PH CD 78/11.10.2017)  

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  
În fond:  

 

  - Comisia pentru regulament 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2017   
  Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2017                                   

 
 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei 
referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la 
partidele de fotbal și alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 
2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, 
precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției 
europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia 
manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, 
la 19 august 1985, primit de la Guvern  (PLx.334/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport     
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru politică externă   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
    naționale  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 

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 pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți 
(ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de 
cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 
noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, 
adoptat la Roma, la 17 iulie 1998, primit de la Guvern  (PLx.335/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
    naționale   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
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