
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 258/15.06.2017; PH CD 56/2017)  

Cu acest proiect de Hotărâre a fost sesizată 
 În fond:  
  - Comisia pentru regulament 
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 27 iunie 2017  
 Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 2017   

 
 

 2. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul 
Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, 
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, 
eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 
decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 
2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului 
Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 
noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, 
primit de la Guvern (PLx.231/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:   
 

În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică extenă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 27 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 2017 
 

- Cameră decizională: Senatul 
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 3. Proiectul de Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene 
internaționale de tranzit, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944, primit de la 
Guvern (PLx.232/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:   
În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică extenă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 27 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 2017 
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021                       
și Mecanismului financiar norvegian 2014-202,  proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.06.2017 (PLx.233/2017)  

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

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 22 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 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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 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
12.06.2017 (PLx.234/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:   
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 22 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului 
și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren 
fără construcții aflate în proprietatea publică a statului, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.06.2017 
(PLx.235/2017)  

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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 22 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 27 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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       7. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Adventus din 
Cernica, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 12.06.2017 
(PLx.236/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:   
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 28 iunie 2017 

  Termen de depunere a raportului: 7 septembrie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 iunie 2017 


