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 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
a educaţiei naţionale (Plx.29/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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 comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - 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: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 11 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 
privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi  (Plx.30/2018)   
 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 sănătate şi familie  
 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: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 11 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
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 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea 
nr.1/2011 a educației naționale (Plx.31/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 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: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 11 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 

 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  (Plx.43/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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 pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 11 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
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 6. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor, legea a fost reexaminată și 
adoptată de Senat la data de 14.03.2018   (PLx.85/2017/2018)          
 Cu această lege au fost sesizte în vederea examinării cererii, potrivit art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:        
 - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  ;    
  

Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 aprilie 2018   

 
 
 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 
în procedură de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.126/2018)  
 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  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 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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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului” şi pentru 
stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.127/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 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: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 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 

 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 
IMM INVEST ROMÂNIA, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.128/2018)  
 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 industrii şi servicii   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 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 

 
 
 
 
 



6 
 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.129/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru aviz:   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 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 

 
 
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării 
statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria 
extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.130/2018)  
 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: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 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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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.03.2018  
(PLx.131/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 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 

 
 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a 
resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea 
unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria 
tezaurul patrimoniului cultural național mobil, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.132/2018)  
 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 5 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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14. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii 
de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.133/2018)  
 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 buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 12 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a 

investiţiilor din zona montană, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 14.03.2018  (PLx.134/2018)  
 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 buget, finanţe şi bănci 
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 12 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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16. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua 
Instituţiei Prefectului din România,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 14.03.2018 (Plx.135/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 12 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.03.2018 (Plx.136/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 12 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
19 martie 2018 


