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3. Proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscale,  

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 24.10.2018 (PLx.639/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmînd a elabora un raport comun:       
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

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

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.10.2018   
(Plx.640/2018)   
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, propunerea legislativă a fost respinsă,  în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 24.10.2018 (Plx.641/2018)   
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

6. Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în 
securitate şi sănătate ocupaţională, propunerea legislativă a fost respinsă,  în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 24.10.2018 (Plx.642/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
   - 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 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 24.10.2018 (Plx.643/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 
pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere 
din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a 
Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019,  proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 23.10.2018 (PLx.644/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

- Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru politică externă 
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României la sistemul 

Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum 
şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
24.10.2018 (PLx.645/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  -  Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 24.10.2018 
(PLx.646/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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11. Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă                    

a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi 
Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică 
şi Pedagogică” prin transformare,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 23.10.2018 (Plx.647/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
 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: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.10.2018 
(Plx.648/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 20 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare 

înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
23.10.2018 (Plx.649/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comsia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a 
Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
23.10.2018 (Plx.650/2018)   
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - 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: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 23.10.2018 (Plx.651/2018)   
 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 sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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