
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 modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx.486/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:                                 
În fond:  
 - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 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: 5 decembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 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. 

 

2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării 
protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, legea 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  a fost reexaminată și 
respinsă de Senat la data de 21.11.2017  (PLx.627/2015/2017)  

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 sănătate şi familie 

 - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 12 decembrie 2017     
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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și 
pentru modificarea art.24 din Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulților,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 21.11.2017 (PLx.487/2017)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 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. 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind personalul navigant,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 20.11.2017 (PLx.488/2017)  

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 transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru afaceri europene 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 4 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 7 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 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 20 noiembrie 2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată  (PLx.489/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  

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

           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 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 pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind 
transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea 
Consiliului Judeţean Tulcea, proiectul de lege a fost adoptat,  în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 21.11.2017 (PLx.490/2017)  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 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. Propunerea legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din 
Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii 
de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din 
ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 20.11.2017  (Plx.491/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 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. 

 
 

8. Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului în domeniul privat al statului şi în proprietatea asociaţiilor 
angajaţilor din centrele de perfecţionare profesională agricolă, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.11.2017  (Plx.492/2017)  

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

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 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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9. Proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
21.11.2017 (PLx.493/2017)  

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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 12 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 21.11.2017 (PLx.494/2017)  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 12 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.11.2017  
(Plx.495/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

12. Propunerea legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.11.2017  (Plx.496/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - 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: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.11.2017  
(Plx.497/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru afaceri europene 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 
145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 20.11.2017  (Plx.498/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru afaceri europene 
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 20.11.2017  (Plx.499/2017)  

Cu această propunere legislativă 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: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

16. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 
din 19 februarie 1991, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
20.11.2017  (Plx.500/2017)  

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

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17                    
din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 20.11.2017  (Plx.501/2017)  

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

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic    
  - Comisia pentru afaceri europene 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 20.11.2017  (Plx.502/2017)  

Cu această propunere legislativă 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  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
  Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
27 noiembrie 2017 


