
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 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 
a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2016, primit de la Guvern (PLx.280/2017)  

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

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor 
- Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă  
     de capital a Senatului                                  

   Pentru aviz comun: 
- Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor             
- Comisia pentru sănătate publică  a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 12 octombrie 2017 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 10 octombrie 2017 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 11 octombrie 2017 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016, primit de la 
Guvern (PLx.281/2017)  

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

 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor 
- Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 

Senatului                          
Pentru aviz comun: 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială  a Camerei Deputaţilor             
- Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 12 octombrie 2017 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 10 octombrie 2017 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 11 octombrie 2017 

 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor și pentru abrogarea Legii 
nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și 
senatorilor (Plx.282/2017) 

Cu acesată propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmând a elabora un raport comun: 
- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 Pentru aviz comun: 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor 
 

- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări  a Senatului 
 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 22 septembrie 2017 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 21 septembrie 2017 
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4. Propunerea  legislativă pentru modificarea articolului 38, articolului 41 
şi articolului 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor (Plx.283/2017) 

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

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 Pentru aviz comun: 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor 
- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări  a Senatului 
 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 22 septembrie 2017 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 21 septembrie 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 septembrie 2017 


