
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 pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011  (Plx.291/2017)  

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

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - 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: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației 
naționale nr.1/2011 (Plx.292/2017)  

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

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

Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 
privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și 
Societății Române de Televiziune  (Plx.293/2017)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea 
educației naționale nr.1/2011  (Plx.294/2017)  

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

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

Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
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  5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, legea a 
fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 16.10.2017  
(Plx.413/2016/2017)  

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

În fond:  
 - Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
  

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  

 
 
 
 

6. Proiectul de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve 
minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 16.10.2017, primit de la Guvern (PLx.364/2017)  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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 respingerea Ordonanței de urgență                      
a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003                      
- Codul muncii, proiectul de lege privind respingerea ordonanței de urgență, a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.10.2017 
(PLx.365/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 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: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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. 

 
 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                     
la data de 16.10.2017  (PLx.366/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                     
la data de 16.10.2017  (PLx.367/2017)  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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. 

 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.10.2017  
(PLx.368/2017)  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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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11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 16.10.2017 (PLx.369/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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. 

 
 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017 
(PLx.370/2017)  

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

- 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: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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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13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 
precum și unele măsuri fiscal-bugetare,  proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 17.10.2017 (PLx.371/2017)  

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 și amenajarea teritoriului  
  - 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: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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. 

 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile, proiectul de lege a fost respins de Senat la data 
de 17.10.2017 (PLx.372/2017)  

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

- 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: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 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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15. Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii 
nr.348/2003, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017 
(PLx.373/2017)  

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 de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 

16. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al 
oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul 
Alba, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                      
la data de 16.10.2017  (PLx.374/2017)  

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

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru aviz: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
16.10.2017 (PLx.375/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:           
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
17.10.2017  (PLx.376/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:           
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017  (PLx.377/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:      
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017  
(PLx.378/2017)  

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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru sănătate şi familie  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016                      
privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - 
S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017  (PLx.379/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:     
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
17.10.2017  (PLx.380/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2017 
pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a 
acesteia, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017  
(PLx.381/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2017 
pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017  (PLx.382/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel 
naţional, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2017  
(PLx.383/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

26. Proiectul de Lege privind externarea din unitățile sanitare a persoanelor 
de religie mozaică decedate, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
17.10.2017  (PLx.384/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2017  (Plx.385/2017)   

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

Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

28. Propunerea legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 17.10.2017  
(Plx.386/2017)   

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

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea în cadrul Ministerului 
Transporturilor - Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a 
autovehiculelor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
17.10.2017  (Plx.387/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 octombrie 2017 


