
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 articolului 104 (2) şi 
articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  (Plx.462/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2018   
Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2018  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 

 
 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul educaţiei şi sportului  (Plx.463/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale 
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2018   
Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2018  
 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002  (Plx.465/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   

 Pentru avize:   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2018   
Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2018  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.612 din 3 octombrie 2017, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.922 din 23 noiembrie 2017, legea a fost 
reexaminată şi adoptată de Senat la data de 11.12.2017   (PLx.240/2017)  

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  

În fond:  
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)  

 
Termen de depunere a raportului: 6 februarie 2018 *)  

 
*) Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de 
lege sau propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. 
Aceeaşi procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în 
calitate de primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea 
raportului comun de către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare de 15 zile. 

În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din cereale, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 11.12.2017 (PLx.583/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

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

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

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 6 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. 

 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 13.12.2017 
(PLx.584/2017)  

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - 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 şi imunităţi  
     Termen de depunere a amendamentelor: 28 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 6 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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7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
11.12.2017 (PLx.585/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - 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: 28 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 6 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 privind aprobarea Programului pentru stimularea 
angajarii tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
11.12.2017 (PLx.586/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

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

 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: 28 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 6 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 13.12.2017  
(PLx.587/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:   
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare    
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 6 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 

10. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate 
în subordinea acestuia, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 
de Senat la data de 13.12.2017  (PLx.588/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:   

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

 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 6 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, proiectul de lege a fost adoptat  de 
Senat la data de 11.12.2017 2017  (PLx.589/2017)  

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 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 8 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 
 

12. Propunerea legislativă privind marcarea calităţii produselor,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.12.2017 (Plx.590/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  

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

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 13 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea 
natalităţii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 13.12.2017 
(Plx.591/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - 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: 1 februarie 20178  
 Termen de depunere a raportului : 13 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

14. Propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de 
piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 13.12.2017 (Plx.592/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială 
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2018  
 Termen de depunere a raportului : 13 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 
din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 13.12.2017 (Plx.593/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2018  
 Termen de depunere a raportului : 13 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 decembrie 2017 


