
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 și completarea Legii nr.1/2011 
a Educației Naționale (Plx.420/2017)  

 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 și 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: 11 decembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în 
vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate 
a populaţiei,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 27 noiembrie 2017, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată (PLx.504/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
 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: 8 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
       - 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. Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 27.11.2017 
(PLx.505/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 27 noiembrie 2017, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
(PLx.506/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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5. Propunerea legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, propunerea legislativă a fost 
respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 27.11.2017 (Plx.507/2017)  

Cu această propunere legislativă 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 27.11.2017  (PLx.508/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 27.11.2017  (PLx.509/2017)  

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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului : 14 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat la data de 27.11.2017 (PLx.510/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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: 12 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Proiectul de Lege privind câinii salvamontişti,  proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 27.11.2017 (PLx.511/2017)  

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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 
publice, stabilite prin titluri executorii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
la data de 27.11.2017 (PLx.512/2017)  

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: 12 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 27.11.2017 (PLx.513/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru afaceri europene 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) din Ordonanţa 
Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 27.11.2017 (PLx.514/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond 
forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 (Plx.515/2017)  

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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

14. Propunerea legislativă pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 
din Legea  nr.46/2008 privind Codul silvic, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 27.11.2017  (Plx.516/2017)  

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  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 
privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 (Plx.517/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.49/2011, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 27.11.2017 (Plx.518/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.2 şi modificarea 
anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.519/2017)  

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 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: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

18. Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele 
de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.520/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 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 şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 
din Legea  nr.416/2001 privind venitul minim garantat, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 (Plx.521/2017)  

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 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: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 
din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.522/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:     
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 
 

21. Propunerea legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 
privind reforma in domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 27.11.2017 (Plx.523/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

22. Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase 
din parcurile naţionale, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
27.11.2017 (Plx.524/2017)  

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 buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua 
ardelenilor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.525/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile 
de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.526/2017)  

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 sănătate şi familie  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Propunerea legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 
din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 27.11.2017 (Plx.527/2017)  

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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi    
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

26. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu 
modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 27.11.2017 (Plx.528/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea 
realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă 
a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor 
servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub 
autoritatea Ministerului Sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 27.11.2017 (Plx.529/2017)  

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 sănătate şi familie  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 
din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 (Plx.530/2017)  

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 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: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.531/2017)  

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 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: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 27.11.2017 (Plx.532/2017)  

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 administraţie publică și amenajarea teritoriului  
  - 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: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 100 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
27.11.2017 (Plx.533/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - 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: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

32. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.534/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  
     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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33. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.535/2017)  

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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului   nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 27.11.2017 
(Plx.536/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 decembrie 2017   
 Termen de depunere a raportului: 21 decembrie 2017 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
4 decembrie 2017 


