
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 dintre Guvernul 
României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind 
participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie 
Nucleară din cadrul  Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi 
la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 
Bucureşti la 31 mai 2017, primit de la Guvern (PLx.304/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 10 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă. 

 

 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între                      
Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind                     
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti,                        
la 24 mai 2017, primit de la Guvern (PLx.305/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 10 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 12 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă privind Garda Civilă și realizarea serviciului 
militar pe bază de voluntariat (Plx.253/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea 
educației naționale nr.1/2011 (Plx.254/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educației 
naționale nr.1/2011 (Plx.255/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017   

- Cameră decizională: Senatul 
 

 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Plx.256/2017)   

Cu această propunere legislativă a fost sesizată  
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:  
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
(Plx.258/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
      - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
Pentru avize:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
naţionale  

 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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8. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea                      
şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb, legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 26.09.2017     
în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din Regulamentul                    
Camerei Deputaţilor   (PLx.152/2017)   

Cu această lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmând a elabora un raport comun:  

 - Comisia pentru politică externă  
 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017   

 
 

 9. Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă                        
a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,                        
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.62 din 7 februarie 2017,                        
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161  din 3 martie 
2017, legea a fost reexaminată şi respinsă de Senat la data de 26.09.2017 în 
vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituționale, potrivit art.134 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  (PLx.345/2014/2017) 

Cu această lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmând a elabora un raport comun:  

 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Termen de depunere a raportului: 23 octombrie 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 legi, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia pentru buget şi 
Comisia juridică. 
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii                        
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,  
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                        
la data de 25.09.2017 (PLx.307/2017)  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă. 

 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei                     
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate                   
sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 
periodică,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.09.2017 
(PLx.308/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență                        
a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creșterea copiilor, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 25.09.2017 (PLx.309/2017)  

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 de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă. 

 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul pensiilor de serviciu, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 25.09.2017 (PLx.310/2017)  

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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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14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 
pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru                        
autovehicule, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, 
la data de 26.09.2017 (PLx.311/2017)  

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 transporturi și infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic    

 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 26.09.2017 (PLx.312/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale    

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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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16. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al 
statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare  - Dezvoltare pentru 
Fizica Pământului, judeţul Ilfov, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 
de urgenţă, de Senat la data de 25.09.2017 (PLx.313/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
26.09.2017  (PLx.314/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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18. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă                        

a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.09.2017  (PLx.315/2017)  

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 mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 25.09.2017 
(Plx.316/2017)   

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

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 

a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 25.09.2017 (Plx.317/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru sănătate şi familie  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                        naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 

21. Proiectul de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
25.09.2017  (PLx.318/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat la data de 26.09.2017  (PLx.319/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2017   pentru modificarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei 
de detectiv particular, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
26.09.2017  (PLx.320/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 26.09.2017  (PLx.321/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 25.09.2017  
(PLx.322/2017)  

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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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26. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 25.09.2017  (PLx.323/2017)  

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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 

27. Propunerea legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din 
România, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 25.09.2017 
(Plx.324/2017)   

Cu această propunere legislativă 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  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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28. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (4) al 

articolului 1 din  Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 26.09.2017  (Plx.325/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 octombrie 2017 


