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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între 
Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului 
națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017, primit de la Guvern  
(PLx.168/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 11 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 17 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 (Plx.75/2018)  
 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 comunitățile de români din afara granițelor țării  
  - 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: 16 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 25 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004     
a contenciosului administrativ (Plx.76/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 

 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 25 aprilie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial 
al României,  legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 28.03.2018 
 (Plx.411/2017/2018)       
 Cu această lege  a fost sesiztă în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 În fond:  
 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 10 aprilie 2018     
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