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 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între 
România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo,                
la 13 septembrie 2017, primit de la Guvern (PLx.231/2018)  
  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 politică externă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
 
 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx.157/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii (Plx.158/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                       naţionale  
   

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
 
 

 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii,  proiectul   de                
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.04.2018 
(PLx.232/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor    
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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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 7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, proiectul   de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.04.2018 (PLx.233/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind  modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare 
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, proiectul de 
lege a fost adoptat  de Senat la data de 16.04.2018 (PLx.234/2018)  

  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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
                     servicii specifice  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Proiectul de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă,  de Senat                     
la data de 16.04.2018 (PLx.235/2018)  

  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 avize: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi 
Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative, proiectul de 
lege a fost adoptat,  în procedură de urgenţă,  de Senat la data de 18.04.2018 
(PLx.236/2018)  

  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare,  
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.04.2018, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.04.2018 (Plx.237/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

12. Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul 
agricol, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.04.2018 
(Plx.238/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
              servicii specifice  
           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă,  
propunerea legislativă a fost respinsă,  în procedură de urgenţă, de Senat la data de 
16.04.2018 (Plx.239/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 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  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, propunerea 
legislativă a fost respinsă,  în procedură de urgenţă, de Senat la data de 16.04.2018 
(Plx.240/2018)  
 Cu această propunere legislativă a fost sesizată 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 16.04.2018 (PLx.241/2018)  

  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.04.2018 
(PLx.242/2018)  

  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.04.2018 (PLx.243/2018)  

  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  

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

  - 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: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

18. Proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 16.04.2018 (PLx.244/2018)  

  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: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului 
fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.04.2018 
(Plx.245/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.04.2018 (Plx.246/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Propunerea legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de 
Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 
judeţean şi local, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
18.04.2018 (Plx.247/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 18.04.2018 (Plx.248/2018)  
 Cu această propunere legislativă 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
23 aprilie 2018 


