
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.1/2011 
a educației naționale (Plx.161/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:   
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor:  19 aprilie 2017 

     Termen de depunere a raportului:  27 aprilie 2017 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.04.2017 (PLx.170/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
    naționale 
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități    

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 19 aprilie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 aprilie 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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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției 
fondurilor externe nerambursabile, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 03.04.2017 (PLx.171/2017)  

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 mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 19 aprilie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 aprilie 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. 

 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.20/2017 pentru completarea art.44 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și 
completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr.407/2006, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la 
data de 03.04.2017 (PLx.172/2017)  

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 mediu şi echilibru ecologic   
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 19 aprilie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 aprilie 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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5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea 
art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.04.2017 (PLx.173/2017)  

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 industrii şi servicii 
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 Pentru aviz: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 19 aprilie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 aprilie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României ca membru 
asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor - 
inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, precum 
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 la data de 
03.04.2017 (PLx.174/2017)  

     Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 19 aprilie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 20 aprilie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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7. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
03.04.2017 (PLx.175/2017)  

     Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
  naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 12 aprilie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 14 aprilie 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 aprilie 2017 


