
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 
completarea art.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011                    
(Plx.20/2017/13.11.2017 )          

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor  

 În fond:     
 - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  

 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între 
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016, primit de la Guvern (PLx.443/2017)  

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

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

Termen de depunere a amendamentelor: 17 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial 
Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale 
membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016, primit de la 
Guvern (PLx.444/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 



2 
 
 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles 
la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, primit de la 
Guvern (PLx.445/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administrației 
publice locale nr.215/2001  (Plx.339/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi     
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

        6. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea 
Programului carne de porc din fermele româneşti, legea a fost reexaminată și adoptată 
de Senat la data de 07.11.2017  (PLx.178/2017)   

Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii:   

 În fond urmând a elabora un raport comun:          

 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii        
specifice    

  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind 
restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa 
pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 07.11.2017 (PLx.449/2017)  

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 transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 4 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 07.11.2017 (PLx.450/2017)  

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

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice  

  - Comisia pentru sănătate şi familie   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 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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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum 
şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor 
de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor 
de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din 
ţări terţe, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
07.11.2017 (PLx.451/2017)  

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

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 4 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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10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 07.11.2017 (PLx.452/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 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. 

 
 
 

11. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 
anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
06.11.2017 (PLx.453/2017)  

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  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 4 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 06.11.2017  (PLx.454/2017)  

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   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

13. Proiectul de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare, 
proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 06.11.2017  (PLx.455/2017)  

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

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

14. Proiectul de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor 
privative de libertate, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 
la data de 7 noiembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată (PLx.456/2017)  

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: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - 
EximBank S.A., proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 07.11.2017 
(PLx.457/2017)  

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: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

16. Proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 07.11.2017 (PLx.458/2017)  

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: 22 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 noiembrie 2017 


