
 

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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru 
modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor 
prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități  (Plx.1/2018)  

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

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
    naționale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 15 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 
privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea creșelor  (Plx.4/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:     
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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 şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 15 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

 3. Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 
(Plx.5/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 
  - 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: 15 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 28.02.2018 
(PLx.77/2018)  

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 industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 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. 

 
 
 
 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere                     
a  crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească,  Brună şi Sura de 
Stepă, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data 
de 28.02.2018 (PLx.78/2018)  

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 industrii şi servicii  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 28.02.2018 
(PLx.79/2018)  

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 industrii şi servicii  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

7. Proiectul Legii muntelui, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 28.02.2018 (PLx.80/2018)  

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 buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru industrii şi servicii 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naţional, pentru modificarea art.III din 
Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
26.02.2018 (PLx.81/2018)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei „Delta Dunării”, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
26.02.2018 (PLx.82/2018)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize: 

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

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(1) 
din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 
28.02.2018 (Plx.83/2018)  

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 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: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

11. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.02.2018 
(PLx.84/2018)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                        naţionale   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.02.2018 (PLx.85/2018)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 martie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 martie 2018 


