
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. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx.181/2017)   
Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor  
În fond:                          

 - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 14 februarie 2018   
 
 
 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica 
Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, 
semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017, primit de la Guvern  (PLx.2/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize:   
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                       naţionale     

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului : 15 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 

Guvernul României și  Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă 
a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Bucureşti, la 12 septembrie 2017, primit 
de la Guvern  (PLx.3/2018)  

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 externă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                       naţionale     

     Termen de depunere a amendamentelor: 8 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Plx.503/2017)  
Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   
 Pentru avize:  
  - 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 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx.566/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   
 Pentru avize:  
  - 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 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Senatul 
 

6. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei  
Deputaţilor (BPI 4/17.01.2018; PH CD 1/2018)    

Cu acest proiect de hotărâre propunem să fie sesizată  
 În fond:  
  - Comisia pentru regulament 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 
 

7.  Proiectul de Lege privind internshipul, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 19 decembrie 2017, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.6/2018)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 
  - 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: 12 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2018 
 

       - 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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8. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data 
de 21.12.2017  (Plx.7/2018)  

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 politică externă 
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 

9. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 21.12.2017 (Plx.8/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii  

                       specifice  
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 şi modificarea art.460 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 21.12.2017 (Plx.9/2018)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114                        
din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 21.12.2017 (Plx.10/2018)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                       naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.12.2017 (Plx.11/2018)  

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2018 
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, primit 
de la Guvern (PLx.12/2018)  

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

  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru afaceri europene  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 februarie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 13 februarie 2018 
 

       - 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. 

 
 
 
1 februarie 2018 


