
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, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
procedură de urgență (aprobată în ședința BP și CLGP din 22.02.2016)                      
(Plx.38/2016/2017 )     

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

În fond:  
                 - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.    
  
     Termen de depunere a amendamentelor:  1 februarie 2018    
 Termen de depunere a raportului :  6 februarie 2018     
 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică-S.A.                      
ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” 
prin transformare,  proiectul de lege de aprobare a ordonanţei se consideră 
adoptat de Senat în forma inițială, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 
Constituţia României, la data de 18.12.2017 (PLx.600/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
                   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
                   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 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: 1 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului : 8 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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3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 
Codul muncii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
18.12.2017 (Plx.601/2017)   

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: 2 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului : 13 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 18.12.2017  (PLx.602/2017)  

Cu acest proiect de lege 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: 6 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului : 15 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

5. Proiectul de Lege privind construirea unui monument comemorativ 
dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război 
Mondial, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 18.12.2017 
(PLx.603/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului : 15 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 
privind Codul Fiscal,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
18.12.2017 (Plx.604/2017)   

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 industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului : 15 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 18.12.2017 (Plx.605/2017)   

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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi 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: 6 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului : 15 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 decembrie 2017 
 
 
 
 
 
 


