
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. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile 
Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 
România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 
noiembrie 2016, primit de la Guvern (PLx.195/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - Comisia pentru politică externă   
  

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 23 mai 2017 
 

- Cameră decizională: Senat 
 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului 
României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea 
cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 
octombrie 2015 la Washington DC, primit de la Guvern (PLx.196/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale 
  - Comisia pentru politică externă  
    

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 23 mai 2017 
 

- Cameră decizională: Senat 
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3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române (Plx.176/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 24 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 7 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Senat 
 
 
 
 

4. Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii 
nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului (Plx.177/2017)   

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 şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 24 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 7 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Senat 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative,  proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.05.2017  
(PLx.198/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 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. 

 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanța 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul 
gazelor naturale, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 08.05.2017  (PLx.199/2017)  

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 industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 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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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru 
participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 
internaționale interguvernamentale la care România este parte, proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.05.2017  
(PLx.200/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi    

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 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. 

 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.05.2017  
(PLx.201/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 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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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de 
către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării 
Parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.05.2017  
(PLx.202/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 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. 

 
 
 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal,  propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 08.05.2017  (Plx.203/2017)  

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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 25 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 7 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 11. Reexaminarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R” - S.A., în domeniul 
public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, 
judeţul Alba, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.406 din 15 
iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.533 din 
15 iulie 2016, legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 
08.05.2015 (PLx.780/2015/2017)       
 Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:                 
            - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi *)   

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului **)   
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură  **)    
 

 Termen de depunere a raportului: 6 iunie 2017  *)   
  

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în 
vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru cazul în care 
prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul 
permanent pentru întocmirea raportului comun de către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai 
mare  de 15 zile. 
        
 **)  În cazul acestei inițiative legislative, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia pentru 
administrație publică și Comisia pentru transporturi. 
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 12. Reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor 
normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 7 
februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.219 din 30 martie 2017, legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la 
data de 08.05.2015 (PLx.112/2016/2017)       
 Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 În fond: 

                    - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi *)  **)   

 
  Termen de depunere a raportului: 6 iunie 2017  *)   
   

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în 
vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru cazul în care 
prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul 
permanent pentru întocmirea raportului comun de către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai 
mare  de 15 zile. 
 
       **)  În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia juridică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mai 2017 


