
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 Hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor (BPI 224/30.05.2017; PH CD 51/2017) 

Cu acest proiect de Hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  

          - Comisia pentru regulament 
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 13 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2017 
 

  
  

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Amendare, 

semnat la București, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României 

și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat 

la Chișinău, la 20 aprilie 2012, primit de la Guvern (PLx.217/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 12 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 15 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Senatul 
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   3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind 

organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Plx.184/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  -  Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

-  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor    

naţionale   

  -  Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 15 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Senatul 
 

 

 

 

4.  Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte                    

normative, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgență, de Senat                  

la data de 29.05.2017  (PLx.218/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 13 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 20 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 

 

 

5. Proiectul de Lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri 

educative privative de libertate,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 29.05.2017, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată  (PLx.219/2017)  

Cu acest proiect de lege 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: 13 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 20 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. 

 
 

6. Proiectul de Lege privind  abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 

și alin.(5) al art.20 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, proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 29.05.2017  

(PLx.220/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi    

servicii specifice  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

           naţionale  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 14 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii 

nr.383/2013, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat 

la data de 29.05.2017  (PLx.221/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond:  

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

 Pentru aviz: 

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 14 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 

 

     8. Propunerea legislativă pentru completarea art.190 şi 1901 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 29.05.2017 (Plx.222/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor    

naţionale   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 14 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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      9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici *Republicată, propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 29.05.2017 (Plx.223/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor    

naţionale   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 14 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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