
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. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali (Plx.569/2017)  

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului     

 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 21 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2011 a administraţiei publice locale  (Plx.570/2017)  

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

  - Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului    

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 21 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală  (Plx.577/2017)  

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

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului    
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 21 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011  (Plx.578/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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: 21 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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 5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare,  legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 05.02.2018 
 (Plx.489/2016/2018)    

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

În fond:             
 - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 februarie 2018   

 
 
 
 

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 
privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de 
produse petroliere, proiectul de lege privind respingerea ordonanţei de urgenţă 
a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 07.02.2018,  primit 
de la Guvern  (PLx.14/2018)  

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

 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind 
constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse 
petroliere, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                      
la data de 07.02.2018 primit de la Guvern  (PLx.15/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru afaceri europene  

 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 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. 

 
 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 05.02.2018 
(PLx.16/2018)  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 05.02.2018 (Plx.17/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
   - Comisia pentru industrii şi servicii   
   - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

10. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
05.02.2018 (PLx.18/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 21 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 1 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 05.02.2018 
(PLx.19/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 21 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 1 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 

12. Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept „Ziua 
independenţei naţionale”,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma inițială, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
la data de 05.02.2018 (PLx.20/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă privind exploatarea şi comercializarea masei 
lemnoase, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 05.02.2018 
(Plx.21/2018)  

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: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

14. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
05.02.2018 (Plx.22/2018)  

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: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 05.02.2018 (Plx.23/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - 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: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,  
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 05.02.2018 
(Plx.24/2018)  

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 pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 05.02.2018 (Plx.25/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 05.02.2018 
(Plx.26/2018)  

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: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 

12 februarie 2018 


