
 
 

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 şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali  (Plx.272/2017) 

Cu acesată 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  
 

Termen de depunere a amendamentelor:  21 septembrie 2017  
Termen de depunere a raportului:  3 octombrie 2017   

 

         - Cameră decizională: Senatul 
 
 

2. Proiectul de Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru                         
limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea 
benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție                                 
a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină; 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
04.09.2017 (PLx.273/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic    
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 27 septembrie 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.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 04.09.2017 (PLx.274/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 27 septembrie 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 unele măsuri în domeniul protecţiei apelor; 
proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                               
la data de 05.09.2017 (PLx.275/2017)  

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

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 28 septembrie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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        5. Proiectul de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne 
de foc  (PLx.276/2017)  

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 mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru industrii şi servicii   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 28 septembrie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 

6. Propunerea legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic; propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 
05.09.2017  (Plx.277/2017) 

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

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru aviz: 
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 28 septembrie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului  nr.69/2000; propunerea legislativă a fost respinsă, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 04.09.2017 (Plx.278/2017) 

Cu acesată 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 administraţie publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 20 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 28 septembrie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 

8. Propunerea legislativă privind restituirea diferențelor salariale 
personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri salariale 
dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010; propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 05.09.2017 (Plx.279/2017) 

Cu acesată propunere legislativă 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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

      Termen pentru depunerea amendamentelor: 25 septembrie 2017 
      Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2017 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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9. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei  

Deputaţilor (BPI 351/11.09.2017;PH CD 70/2017)  
 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  
  - Comisia pentru regulament 
 
 
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2017  
 Termen de depunere a raportului: 14 septembrie 2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 septembrie 2017 


