
 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

  

 
    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. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.33 din 23 
ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146  din 15 
februarie 2018 ( Plx.417/2017/2018)  
                  Cu această Lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale 

În fond:             
- Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei  
 

Termen de depunere a raportului: 9 martie 2018 
 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre 
România şi Banca Europenă de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 
2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, primit de la Guvern 
(PLx.27/2018)  

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

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 28 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 

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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3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare 

între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe 
de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles, primit de la Guvern 
(PLx.28/2018)  

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

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

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  

     Termen de depunere a amendamentelor: 23 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 1 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 (Plx.580/2017)   

Cu această propunere legislativă 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 pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 23 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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5. Propunerea legislativă „LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE” 
   (Plx.581/2017)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice   
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
    naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 27 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 
 
 

6. Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 
1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 
2016, cu modificările şi completările ulterioare (Plx.582/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
    naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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 7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative 
din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale  (Plx.594/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară  (Plx.595/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea 
și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii  (Plx.596/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative  (Plx.597/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 

11. Propunerea legislativă legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor și procurorilor  (Plx.598/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate 
să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant  (Plx.599/2017)  

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

 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 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
       - Cameră decizională: Senatul 
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, proiectul de 
lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 12 februarie 2018, în 
condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
(PLx.32/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 23 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 1 martie 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. 

 
 

14. Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 
petroliere offshore, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 12.02.2018 
(PLx.33/2018)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
   - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2015 privind cazierul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
12.02.2018 (PLx.34/2018)  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

16. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru 
întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 14.02.2018 (PLx.35/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a 

Băncii Internaționale de Investiții, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
14.02.2018 (PLx.36/2018)  

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 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat la data de 14.02.2018 (PLx.37/2018)  

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 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - 
Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea 
impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în 
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 14.02.2018   (Plx.38/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - 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: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 14.02.2018 (Plx.39/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
14.02.2018 (Plx.40/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 28 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 martie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 februarie 2018 


