
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 privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de 
comună şi pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraş a 
comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa (Plx.168/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:   
 În fond: 
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
 Pentru aviz: 
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor:  4 mai 2017 

     Termen de depunere a raportului:  17 mai 2017 

- Cameră decizională: Senatul 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și 
susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, 
pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea 
mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 
Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului 
dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de 
stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de 
garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, 
respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea 
convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgență, la data de 18.04.2017 
(PLx.179/2017)  

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 buget, finanțe și bănci 
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 3 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 11 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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