
 

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, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 
creştere în sectorul avicol, legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 
19.02.2018 (PLx.470/2017/2018)   

Cu această Lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:     
 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

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

  

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018   

 
 

 2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 
aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie, legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 19.02.2018 
(PLx.471/2017/2018)   

Cu această Lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:     
 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

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

  

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018   
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 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 21.02.2018 
(PLx.452/2017/2018)   

Cu această Lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor 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     
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 1 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 6 martie 2018   
 
 
 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 19.02.2018 (PLx.48/2018)  

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

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 5 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 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. 
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5. Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 19.02.2018 (PLx.49/2018)  

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: 5 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 8 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. 

 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor 
români cu domiciliul stabil în Ucraina, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 19.02.2018 (PLx.50/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:     
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
   naţionale  

  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 13 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. 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime 
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative din domeniul garantării, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 
în procedură de urgenţă, la data de 21.02.2018 (PLx.51/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:     
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 13 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. 

 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 21.02.2018 (PLx.52/2018)  

Cu acest proiect de lege 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 pentru industrii și servicii   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 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. 
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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
21.02.2018 (PLx.53/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice  
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 13 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. 

 
 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.108/2017 privind prorogarea unui termen, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 
în procedură de urgenţă, la data de 21.02.2018 (PLx.54/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comsia pentru industrii și servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 13 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. 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 19.02.2018  (PLx.55/2018)  

Cu acest proiect de lege 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 administrație publică și amenajarea teritoriului   
           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

12. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.29¹ din Legea îmbunătăţirilor funciare  
nr.138/2004, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 19.02.2018  
(PLx.56/2018)  

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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi     
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de 
Dezvoltare a României - S.A., proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 
de Senat la data de 21.02.2018 (PLx.57/2018)  

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: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 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 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 
de urgenţă, de Senat la data de 21.02.2018 (PLx.58/2018)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
     specifice   
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 19.02.2018  (Plx.59/2018)  

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 și familie   
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
     naţionale  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a 
societăţilor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.02.2018 
(Plx.60/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a 
societăţilor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.02.2018 
(Plx.61/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

18. Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, 
propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă,  de Senat la data de 
21.02.2018 (Plx.62/2018)  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

19. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din 
Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.02.2018 (Plx.63/2018)  

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  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 21.02.2018 (Plx.64/2018)  

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

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                 
naţionale  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

21. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii „Mihai Eminescu” din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 
de 21.02.2018 (PLx.65/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

22. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii „George Bariţiu” din 
Braşov, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 21.02.2018 (PLx.66/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din 
municipiul Bucureşti, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 21.02.2018 
(PLx.67/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

24. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 21.02.2018 
(PLx.68/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și 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: 26 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 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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25. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.02.2018 
(Plx.69/2018)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

26. Propunerea legislativă privind protejarea agriculturii şi zootehniei în România, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.02.2018 (Plx.70/2018)  

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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice  
 Pentru avize:  
  - Comsia pentru industrii și servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
19.02.2018 (Plx.71/2018)  

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: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

28. Propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru                 
fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada                 
01 ianuarie 1962 - 25 decembrie 1989, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 19.02.2018 (Plx.72/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 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: 8 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018  
  

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 februarie 2018 


