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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 
privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum 
și pentru modificarea unor acte normative,  proiectul de lege a fost adoptat  de 
Senat la data de 31.10.2018  (PLx.667/2018)  
 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 transporturi și infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 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 
 
 
 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 24.10.2018 (PLx.668/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 24.10.2018  (Plx.669/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

 
 
 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii 

şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 31.10.2018  (Plx.670/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd 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: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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6. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice 
şi Medicinale Buzău, propunerea legislativă a fost respinsă în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 31.10.2018  (Plx.671/2018)   
 Cu această propunere legislativă 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 muncă şi protecţie socială  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

 
 
 
7. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 31.10.2018  (Plx.672/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd 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: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 24.10.2018 
(PLx.673/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

Pentru aviz: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 24.10.2018 
(Plx.674/2018)   
 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 pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind 
finanţele publice locale, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
24.10.2018 (Plx.675/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 

11. Propunerea legislativă  pentru modificarea și completarea Legii 
nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 24.10.2018 
(Plx.676/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu „Erou al 
Naţiunii Române”, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
24.10.2018 (Plx.677/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii 
nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 31.10.2018 (Plx.678/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Biroului Unic de Înmatriculare 
în cadrul RAR, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
31.10.2018 (Plx.679/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  -  Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 Pentru avize:  

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

15. Propunerea legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 31.10.2018 
(Plx.680/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 31.10.2018 (Plx.681/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - 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: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

17. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 31.10.2018 (Plx.682/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 31.10.2018 (Plx.683/2018)   
 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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 28 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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