
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 organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile (Plx.131/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:   
 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială     
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

                 Termen pentru depunerea amendamentelor: 22 martie 2017 
 Termen de depunere a raportului: 30 martie 2017 

- Cameră decizională: Senatul 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ 
şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor 
economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
06.03.2017 (PLx.156/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

                 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 martie 2017 
 Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 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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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.03.2017 (PLx.157/2017)  

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 muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

                 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 martie 2017 
 Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 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. 

 
 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2017 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, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.03.2017 (PLx.158/2017)  

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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 

                 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 martie 2017 
 Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 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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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 
privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din 
industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
06.03.2017 (PLx.159/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

                 Termen pentru depunerea amendamentelor: 23 martie 2017 
 Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 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. 

 
 
 

6. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
completarea Legii locuinţei nr.114/1996, legea a fost reexaminată şi adoptată de 
Senat la data de 06.03.2017 (Plx.386/2014/2017)      

 Cu această lege au fost sesizate pentru raport comun în vederea examinării 
cererii, potrivit art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

 

 - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    
  

                 Termen pentru depunerea amendamentelor: 21 martie 2017 
 Termen de depunere a raportului: 28 martie 2017 
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7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 
înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, 
legea a fost reexaminată şi adoptată de Senat la data de 06.03.2017                   
(PLx.375/2016/2017)          

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor      

             

 - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă    
  
 

                 Termen pentru depunerea amendamentelor: 21 martie 2017 
 Termen de depunere a raportului: 28 martie 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 martie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


