
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 
modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 30.10.2017  
(PLx.556/2015/2017)      

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

 În fond:               
 - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 - Comisia pentru muncă şi protecţie socială     
  

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 21 noiembrie 2017  

 
 
 
 
 

  2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,                        
legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 30.10.2017  
(PLx.29/2017)      

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

 - Comisia pentru sănătate şi familie  
 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 21 noiembrie 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 30.10.2017 (PLx.421/2017)  

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

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 21 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. 

 

 
 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la 
data de 30.10.2017 (PLx.422/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale 
  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 23 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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5. Proiectul Legii prevenirii, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 
de urgenţă, de Senat la data de 31.10.2017 (PLx.423/2017)  

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 buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
   - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

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

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale 
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 21 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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6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 30.10.2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată (PLx.424/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 
 
 
 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 30.10.2017, 
(PLx.425/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - 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: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” 
- Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al 
comunei Maliuc, judeţul Tulcea, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 30.10.2017 (PLx.426/2017)  

Cu acest proiect de lege 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 avize: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

9. Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, propunerea 
legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 
30.10.2017 (Plx.427/2017)  

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 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 juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, propunerea 
legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 30.10.2017 (Plx.428/2017)  

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

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 

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

           - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

11. Propunerea legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997, propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat la data 
de 30.10.2017 (Plx.429/2017)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
   -  Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991, propunerea legislativă a fost respinsă, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 30.10.2017 (Plx.430/2017)  

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   
  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, propunerea legislativă a fost 
respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 30.10.2017 
(Plx.431/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, propunerea legislativă a 
fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 30.10.2017 
(Plx.432/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 
pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele 
măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri 
mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 30.10.2017 (PLx.433/2017)  

Cu acest proiect de lege 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 buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 
pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern şi pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, 
proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 31.10.2017 (PLx.434/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 
privind plata defalcată a TVA, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data 
de 31.10.2017 (PLx.435/2017)  

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: 15 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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18. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 30.10.2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicat   (PLx.436/2017)  

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: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 
nr.17/2014 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, proiectul de lege  a fost adoptat  de Senat la data 
de 30.10.2017 (PLx.437/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi   
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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20. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.19/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, proiectul 
de lege  a fost adoptat  de Senat la data de 30.10.2017 (PLx.438/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 30.10.2017 (Plx.439/2017)  

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   
  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 31.10.2017 
(Plx.440/2017)  

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

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

6 noiembrie 2017 


