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    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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.02.2018 (PLx.41/2018)  

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 administraţie publică și amenajarea teritoriului  

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

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 27 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 5 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă. 

 
 
 

2. Proiectul de Lege pentru realizarea „Capabilităţii de sprijin de foc 
indirect” aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de 
Rachete cu bătaie mare”  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 19.02.2018 (PLx.42/2018)  

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 muncă şi protecţie socială  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2018 
 

       - 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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