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

nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în 
domeniul achiziţiilor publice, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26 martie 2018, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. (PLx.160/2018)  
  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 buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   

Termen de depunere a amendamentelor: 10 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 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 
 
 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 26 martie 2018, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată. (PLx.161/2018)  
  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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 18 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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5. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - 
judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 26.03.2018 (PLx.162/2018)  
  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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
altor acte normative, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 
la data de 26 martie 2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată (PLx.163/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum şi pentru 
completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
la data de 26.03.2018 (PLx.164/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

 8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.03.2018 
(PLx.165/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond pentru 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: 10 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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9. Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale,  propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 26.03.2018  (Plx.166/2018)  
 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: 10 aprilie 2018    
         Termen de depunere a raportului: 19 aprilie 2018   
 

       - Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 martie 2018 


