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 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 12.03.2018 (PLx.119/2018)  
 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 mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 3 aprilie 2018   

 

- 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 

 
 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane,  proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.03.2018 
(PLx.120/2018)  
 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 industrii şi servicii   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - 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: 23 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 3 aprilie 2018   

 

- 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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4. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 12.03.2018 (PLx.121/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 5. Propunerea legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital 
integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu,  propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 12.03.2018  (Plx.122/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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 politică economică, reformă şi privatizare 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - 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: 26 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 6.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 12.03.2018  (Plx.123/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

7. Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă,  proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat la data de 12.03.2018 (PLx.124/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - 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: 26 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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8. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din               
grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat la data de 12.03.2018 (PLx.125/2018)  
 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 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 martie 2018 
 
 
 


