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2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare (Plx.45/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Plx.46/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - 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: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor  (Plx.47/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx.73/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 aprilie 2018   

 

- Cameră decizională: Senatul 
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 6. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.718 din 8 noiembrie 
2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.998  din 15 
decembrie 2017, legea a fost reexaminată şi respinsă  de Senat la data de 
19.03.2018     (Plx.359/2016/2018)        
 Cu această lege a fost sesiztă în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

În fond:  
    

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  **)     
  

 Termen de depunere a raportului: 17 aprilie 2018  *)   
  
 

 *)  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, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

 
 7. Reexaminarea Legii privind achiziţionarea imobilului Ansamblul 
conacului Brătianu-Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul 
Argeş, de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 777 din 28 noiembrie 2017, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1011 din 20 decembrie 2017, legea a fost 
reexaminată şi respinsă de Senat la data de 20.03.2018                    
(PLx.77/2017/ 2018)  
 Cu această lege a fost sesiztă 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă *)   

  
 Termen de depunere a raportului: 17 aprilie 2018  *)   

  
 *)  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. 
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 8. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar, legea a fost reexaminată și adoptată  de Senat la data de 
20.03.2018   (PLx.450/2017/2018)     
 Cu această lege a fost În vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 În fond urmând a elabora un raport comun: 
 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii   
    specifice 
  - Comisia pentru sănătate şi familie    
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 30 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 5 aprilie 2018    

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

nr.104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind 
parteneriatul public-privat, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 19.03.2018 (PLx.137/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 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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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul 
încadrat în unităţile sanitare, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 19.03.2018 (PLx.138/2018)  
 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 muncă şi protecţie socială   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.03.2018 (PLx.139/2018)  
 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 muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - 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: 4 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 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 

 



7 

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

nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea 
„Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare 
esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.03.2018 
(PLx.140/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la 
data de 20.03.2018 (PLx.141/2018)  
 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 transporturi şi infrastructură   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 
aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind 
reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 
tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, 
prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor 
grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, 
implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 20.03.2018 (PLx.142/2018)  
 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 sănătate şi familie  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 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 

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

nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
20.03.2018 (PLx.143/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 17 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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16. Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la  6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data  de 14 martie 2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată (PLx.144/2018)  
 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 20.03.2018 (PLx.145/2018)  
 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 politică economică, reformă şi privatizare  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic    
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 

privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi 
elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional, proiectul de lege a 
fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 20.03.2018 
(PLx.146/2018)  
 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 pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
19. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 

înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de 
pădure şi plantelor medicinale în zona montană, proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 20.03.2018 (PLx.147/2018)  
 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: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 19.03.2018 
(PLx.148/2018)  
 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 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: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
21. Proiectul de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului 

nr.27/2011 privind transporturile rutiere, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat 
la data de 20.03.2018 (PLx.149/2018)  
 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 industrii şi servicii  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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22. Propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu 

din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate 
salariilor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.03.2018 
(Plx.150/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea 
privind achiziţiile publice nr.98/2016, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 19.03.2018 (Plx.151/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 20.03.2018 (Plx.152/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 

25. Propunerea legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 
17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere 
cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la 
Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului „Utilităţi şi mediu la 
standarde europene în judeţul Suceava”, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 20.03.2018 (Plx.153/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 20.03.2018 (Plx.154/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

27. Propunerea legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaților și senatorilor  (Plx.155/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
  

Pentru aviz comun: 
 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor 
 

- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări  a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 17 aprilie 2018 
Termen pentru transmiterea avizelor comune: 11 aprilie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 aprilie 2018 

 
 
 
 
 
 
 



15 

 
28. Propunerea legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea 

nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor  (Plx.156/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
  

Pentru aviz comun: 
 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor 
 

- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări  a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 17 aprilie 2018 
Termen pentru transmiterea avizelor comune: 11 aprilie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 aprilie 2018 

 
 

29. Proiectul de Hotărâre a Parlamentului României pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului (PH CD 103/2017) 
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 

Pentru aviz comun: 
 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor    
 

- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 17 aprilie 2018 
Termen pentru transmiterea avizelor comune: 11 aprilie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 aprilie 2018 

 
 
 
 
 
26 martie 2018 
 
 


