PARLA
AMENT
TUL RO
OMÂNIEI
CAM
MERA DEPUTA
D
AŢILOR
R
DEPA
ARTAME
ENTUL LEGISL
L
LATIV

INFO
ORMAR
RE
cuu privire laa iniţiativeele legislatiive înregisttrate la Birroul permaanent al Caamerei
Deputaţţilor şi caree urmează să fie înaiintate Com
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1. Proiectull de Lege privind approbarea Ordonanței
O
i de urgennță a Guveernului
nr.28/2018 pentru
u modificaarea şi com
mpletarea Ordonanţeei Guvernnului nr.222/2007
privind organizarea
o
a şi funcţioonarea Com
misiei Naţiionale de Prognoză,
P
proiectull de
lege a fost
f
adopttat de Sennat, în prrocedură de
d urgenţăă, la data de 14.055.2018
(PLx.317/2018)
C acest pro
Cu
oiect de lege au fost sesizate urrmătoarele comisii:
În
n fond:
- Com
misia pentrru politică economicăă, reformă şi privatizzare
P
Pentru
avizze:
- Com
misia pentrru buget, fiinanţe şi băănci
- Com
misia pentrru administraţie publică şi amennajarea territoriului
- Com
misia pentrru muncă şi
ş protecţiee socială
- Com
misia juriddică, de discciplină şi imunităţi
Teermen de depunere a amendaamentelor: 29 mai 2018
2
Teermen de depunere
d
a raportu
ului: 7 iuniie 2018
- Cam
meră decizzională: Camera
C
Deeputaților
În confoormitate cu
c preved
derile art.1115 din Regulamen
R
ntul Cameerei Deputtaţilor
acest proiect de leege urmeaază a fi dezzbătut în procedură
p
ă de urgenţă
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2. Proiectul de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind
menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea
combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala
Nuclearoelectrică de la Cernavodă, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de
14.05.2018 (PLx.318/2018)
Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:
În fond:
- Comisia pentru industrii şi servicii
Pentru avize:
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Termen de depunere a amendamentelor: 29 mai 2018
Termen de depunere a raportului: 7 iunie 2018
- Cameră decizională: Camera Deputaților

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997
privind Casa Socială a Constructorilor, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la
data de 14.05.2018 (PLx.319/2018)
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 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 mai 2018
Termen de depunere a raportului: 12 iunie 2018
- Cameră decizională: Camera Deputaților
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