
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 Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 
privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății 
Române de Televiziune, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.534                
din 12 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.593  din 
25 iulie 2017  (Plx.38/2016/2017) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituţionale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor           

         

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)   
- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă ; **)   
  

 Termen de depunere a raportului comun: 21 septembrie 2017  *) 
 

  *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în vederea reexaminării 
prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt 
trimise de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului 
comun de către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 

 
       **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă . 

 
 

 

 2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 (PLx.11/2017)                                   
   

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

 - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; 
  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017    
Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017     
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3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale 
și sănătății (PLx.12/2017)                                   

 

            Cu această lege au fost sesizate pentru raport comun în vederea examinării 
cererii, potrivit art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 

 - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 - Comisia pentru muncă şi protecţie socială     
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017    
Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017     

 
 
 
 

4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea 
instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea 
nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități (Plx.257/2016/2017)                                   
   

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

 

 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

        Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017    
    Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017     
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, primit de la Guvern 
(PLx.249/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

Termen de depunere a amendamentelor: 8 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 septembrie 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. 

 
 

6. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente  mobile şi la Protocolul la Convenţia 
privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte 
specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 
2001, primit de la Guvern (PLx.250/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru industrii şi servicii   

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   

  Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internațională 
privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a 
serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 
1995, primit de la Guvern  (PLx.251/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru politică externă   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   

  Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 
 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate 
schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017, primit de la Guvern (PLx.252/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   

  Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5
 
 
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul 
învățământului și cercetării, precum și în ceea ceprivește plata sumelor prevăzute în 
hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013     
(Plx.225/2017) 

Cu acesată propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
         În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2017  
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2017   

 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 

10. Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de 
stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu  legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul 
operațional sectorial Mediu 2007 -2013, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 26.06.2017  (PLx.259/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 12 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 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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 11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.06.2017      
(PLx260/2017) 

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

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 
 
 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 
privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor                 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a                 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora, proiectul de lege a fost adoptat,                 
în procedură de urgenţă,  de Senat la data de 27.06.2017 (PLx.261/2017)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
    specifice  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2017  

 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 13. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, propunerea legislativă a fost 
respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 26.06.2017 (Plx.262/2017)  

 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2017  

 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

   
 14. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale 
„Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului Săditor, propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură 
de urgenţă, de Senat la data de 27.06.2017 (Plx.263/2017)  

 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru muncă și protecție socială  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2017  

 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii                 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate,                 
proiectul de lege a fost adoptată de Senat la data de 26.06.2017 (Plx.264/2017)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 

 16. Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilității 
nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și 
modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei,                 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.06.2017(PLx.265/2017) 

 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 și privatizare  
  - Comisia pentru industrii și servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată 
la 23 octombrie 2014, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
26.06.2017 (Plx.266/2017) 
 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 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: 13 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 26.06.2017 (Plx.267/2017)  
 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 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: 13 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.3 din Legea 
nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui 
Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnat la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010, primit de la Guvern (PLx.268/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

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

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Senatul 

 
 

20. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor 
militare, semnat la București, la 21 aprilie 2016, primit de la Guvern (PLx.269/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 
          - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Senatul 
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21. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de 
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, 
la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de 
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării  ilicite a 
aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970, primit de la Guvern 
(PLx.270/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
  Pentru avize:  
          - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

  - Comisia pentru politică externă 
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Senatul 

 
 

22. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea  art.50 
(a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la 
amendarea art.56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi 
semnate la Montreal la 6 octombrie 2016, primit de la Guvern (PLx.271/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond: 
          - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2017  

 
- Cameră decizională: Senatul 

 
 
 
 
1 septembrie 2017 


