
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 ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile 
şi imunităţile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017, primit de la Guvern 
(PLx.459/2017)  

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 politică economică, reformă şi privatizare   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 27 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 

2. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la 
privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, 
adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003, 
primit de la Guvern (PLx.460/2017)  

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 politică externă  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia 
şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016, primit 
de la Guvern (PLx.461/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

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

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 14.11.2017 (PLx.466/2017)  

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, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
14.11.2017 (PLx.467/2017)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 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. 

 
 
 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, proiectul 
de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 13 noiembrie 
2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată (PLx.468/2017)  

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: 29 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 13 noiembrie 2017, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
(PLx.469/2017)  

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: 29 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru 
activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol,  proiectul de 
lege a fost adoptat,  în procedură de urgenţă, de Senat la data de 14.11.2017 
(PLx.470/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 29 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 14.11.2017 (PLx.471/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 29 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea                  
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 13.11.2017 (PLx.472/2017)  

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 industrii şi servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege privind cooperarea autorităţilor publice române cu 
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol), proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 13.11.2017 
(PLx.473/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 14.11.2017 
(PLx.474/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea nr.294/2007 
privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de 
Investiţii în Securitate, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
14.11.2017 (PLx.475/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

14. Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de 
investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 14.11.2017 (PLx.476/2017)  

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  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport    
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 14.11.2017 (PLx.477/2017)  

Cu acest proiect de lege 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: 29 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

16. Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca 
sărbătoare a comunității maghiare din România,  propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 13.11.2017 (Plx.478/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 decembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului 
masei lemnoase provenind din România, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 13.11.2017 (Plx.479/2017)  

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 avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 decembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208                     
din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,                        
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 13.11.2017 
(Plx.480/2017)  

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 avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 decembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 

20 noiembrie 2017 


