
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 Lege pentru ratificarea Acordului între România și 
Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 
octombrie 2016, primit de la Guvern (PLx.285/2017)  

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

  - Comisiei pentru muncă şi protecţie socială    
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor:  26 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului:  3 octombrie 2017   

 

- Cameră decizională: Senatul 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării 
României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       
la data de 12.09.2017 primit de la Guvern (PLx.286/2017)  

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

 - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru afaceri europene   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor:  26 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului:  3 octombrie 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea 
Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către 
statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile 
administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului 
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.09.2017 
(PLx.287/2017)  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor:  26 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului:  3 octombrie 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 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,  proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 12.09.2017, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.288/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor:  28 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului:  10 octombrie 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 transpunerea Directivei (UE) 2016/1164                        
a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de 
evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei 
interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 
19 iulie 2016, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 
la data de 12.09.2017, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.289/2017)  

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 afaceri europene  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor:  28 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului:  10 octombrie 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.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
12.09.2017 (Plx.290/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor:  28 septembrie 2017   
Termen de depunere a raportului:  10 octombrie 2017   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 

18 septembrie 2017 


