
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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi 
a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea 
Consiliului Economic și Social, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 02.05.2017 (PLx.185/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 17 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 25 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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2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenții de învățământ superior, proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 02.05.2017 (PLx.186/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 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 pentru depunerea amendamentelor: 16 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 23 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. 

 

3. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua 
naţională a produselor agroalimentare româneşti, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 02.05.2017 
(PLx.187/2017)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 17 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 25 mai 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 02.05.2017 (PLx.188/2017)  

Cu acest proiect de lege 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 pentru depunerea amendamentelor: 18 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

5. Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative din 
domeniul apărării, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
02.05.2017 (PLx.189/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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6. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
03.05.2017 (Plx.190/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 30 mai 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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