
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 Guvernul 
României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a 
informațiilor clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017, primit de la 
Guvern  (PLx.337/2017)  

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

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comsia pentru industrii și servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități     
  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, primit de la 
Guvern  (PLx.338/2017)  

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

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
    naționale 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia pentru sănătate și familie   
  - Comisia pentru muncă și protecție socială    
  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă                       
a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, ca urmare                        
a Deciziei Curţii Constituţionale nr.764 din 14 decembrie 2016,                       
publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr.104  din 7 februarie 
2017,  legea a fost reexaminată şi adoptată de Senat la data de 10.10.2017                       
(PLx.717/2015/2017)    

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 

 În fond urmând a elabora un raport comun:          

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice   
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  

 Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2017  
  

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
                 În cazul acestei legi, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia pentru 
agricultură şi Comisia pentru muncă. 
 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea                       
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,  proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.10.2017 
(PLx.340/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 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. 

 



3 
 
 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor 
generate de nave şi a reziduurilor mărfii, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 10.10.2017 (PLx.341/2017)  

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 transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 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 privind precursorii de explozivi, precum                       
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de lege a 
fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 10.10.2017 
(PLx.342/2017)  

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru industrii şi servicii   
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 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 aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea 
art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de 
apărare, precum  și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 
10.10.2017 (PLx.343/2017)  

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării 
publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum 
şi pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor 
acte normative, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 
Senat la data de 10.10.2017 (PLx.344/2017)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 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. Propunerea legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 
sistemul public de pensii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 10.10.2017  (Plx.345/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
           - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

10. Propunerea legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 10.10.2017  (Plx.346/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017       
privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală, proiectul de lege a 
fost adoptat  de Senat la data de 10.10.2017 (PLx.347/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 

12. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului a fost 
adoptat de Senat la data de 10.10.2017 (PLx.348/2017)  

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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
 
 
 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 10.10.2017 
(PLx.349/2017)  

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 industrii şi servicii    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii                        
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2017 (PLx.350/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor 
categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind 
acordarea  unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului                        
român, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2017 
(PLx.351/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
 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: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României 
prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea 
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum 
şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 11.10.2017 (PLx.352/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
prorogarea unor termene, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
11.10.2017 (PLx.353/2017)  

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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2017 (PLx.354/2017)  

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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul 
Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2017 (PLx.355/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanţei  Guvernului nr.107/1999 privind  
activitatea  de  comercializare  a  pachetelor de servicii turistice, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2017 (PLx.356/2017)  

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: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014 – 2020, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 11.10.2017 (PLx.357/2017)  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
11.10.2017 (PLx.358/2017)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în 
produsele alimentare destinate consumului uman, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 10.10.2017 (PLx.359/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.90 alin.(3) 
din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 10.10.2017 (PLx.360/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
 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: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 10.10.2017 
(PLx.361/2017)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - 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: 24 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 10.10.2017   (Plx.362/2017)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - 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: 30 octombrie 2017   
Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2017  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
17 octombrie 2017 


