
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.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 15.05.2017  

(PLx.204/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului     

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 29 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 7 iunie 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 privind transmiterea unor imobile din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în 

concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” 

- S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea,  proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 15.05.2017 

(PLx.205/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 30 mai 2017 

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 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. Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, propunerea 

legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 

15.05.2017  (Plx.206/2017)  

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: 6 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 13 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, propunerea legislativă a fost respinsă, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 15.05.2017  (Plx.207/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:    

  În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  Pentru avize: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și   

servicii specifice   

           - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

           -  Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

            - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților           

     naționale  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 6 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 13 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 

  5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 

perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 

societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 15.05.2017  (Plx.208/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 6 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 13 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  6. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 

utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, 

precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi 

navigabile interioare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.89 din 

28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.260 din 13 aprilie 2017, legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la 

data de 15.05.201 (PLx.413/2016/2017)              

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor următoarele comisii:    

  În fond urmând a elabora un raport comun:        

             - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi *)   

 - Comisia pentru transporturi şi infrastructură **) 

  
 Termen de depunere a raportului: 31 mai 2017 *)   

  
         În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă. 

 

 *)  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 pentru transporturi. 
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