
  
DEPA
 
 
 
 

 cu
Camere
examina
 
 

1
Constan
 C

În
  
P
  

  

Te
          Te
   

 
 
 

 
securita
Constit
al Rom
adoptat
 C
neconst
          În
 

 

 
 

ARTAME

u privire 
ei Deputaţi
are şi întoc

. Propune
nța, la rang
Cu această 
n fond:  

- Com
Pentru aviz

- Com

ermen de 
ermen de d

- Cam

2. Reexa
ate a reţel
tuţionale 

mâniei, Par
tă de Sena

Cu această 
tituționale, 
n fond urm

- Com
- Com

  
Termen 
  
 
 

PARLA

CAM

  
ENTUL  L

la iniţiati
ilor şi care
cmirea aviz

erea legis
gul de comu
propunere 

misia pentr
z:  
misia jurid

depunere 
depunere 

meră deciz

aminarea 
lelor şi si
nr.455 d
rtea I, nr

at la data de
lege au fos
potrivit ar

mînd a ela

misia juridic
misia pentru

de depune

AMENT

MERA D

LEGISL

INFO

ivele legi
e urmează 
zelor sau r

slativă pr
ună (Plx.5
legislativă

ru adminis

dică, de disc

a amenda
a raportu

zională:  S

Legii priv
stemelor i
in 4 iuli
.622  din 
e 16.10.20
st sesizate 
rt.134 alin.
abora un r

că, de disc
u tehnologi

ere a rapo

TUL RO

DEPUTA
 
 

 
LATIV 

ORMARE

slative înr
să fie înain
apoartelor 

rivind trec
557/2018)  
ă au fost se

trație publ

ciplină și i

amentelor
ului: 6 noie

Senatul 

vind asigur
informatic
e 2018, p
18 iulie 2
18 (PLx.2
 în vederea
(1) din Re

raport com

iplină şi im
ia informa

ortului: 1 n

OMÂNI

AŢILOR

  

E  

registrate 
ntate Com
în termene

cerea ora
 

esizate urm

ică și amen

munități  

: 30 octom
embrie 20

rarea unui
e, ca urm
publicată 
2018, lege
80/2018)  
a reexamin
gulamentu

mun:       

munităţi *) 

aţiei şi com

noiembrie

EI 

R 

    

la Biroul
misiilor perm

ele stabilite

așului Băn

mătoarele c

najarea ter

 

mbrie 2018
18 

i nivel com
mare a D

în Moni
a a fost re
 

nării preve
ul Camerei 

  
municaţiilor

e 2018 *)   

 permanen
manente p
e 

neasa, jud

omisii: 

ritoriului 

8    

mun ridica
Deciziei Cu

itorul Of
eexaminat

derilor dec
Deputaţilo

r  **)   

nt al 
pentru 

dețul 

at de 
urţii 
ficial          
tă şi 

clarate 
or  

           



2 
 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale                    
de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
16.10.2018  (PLx.558/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
 
 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.10.2018  
(PLx.559/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deșeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 16.10.2018  (PLx.560/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
protecţiei mediului şi al regimului străinilor, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.10.2018  (PLx.561/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmînd a elabora un raport comun:       

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice  
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi 
motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 16.10.2018  (PLx.562/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmînd a elabora un raport comun:       

  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.10.2018  
(PLx.563/2018)  
 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 sănătate şi familie  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și 
funcționarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK-S.A., proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.10.2018  
(PLx.564/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
 
 
 

10. Proiectul de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi 
procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului 
statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să 
respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în anul 2020,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
17.10.2018 (PLx.565/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmînd a elabora un raport comun:       

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
  - Comsia pentru industrii și servicii   
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 
a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 17.10.2018 (PLx.566/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru politică externă  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
 
 

12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 
dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.567/2018)  
 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 muncă și protecție socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 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 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea 
nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi 
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din 
România, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.10.2018 
(PLx.568/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  
   - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
   - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

14. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 
(PLx.569/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  

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

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

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

15. Proiectul de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) 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 
17.10.2018 (PLx.570/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

16. Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iaşi „Capitala istorică”                    
a României, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                     
la data de 17.10.2018 (PLx.571/2018)  
 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale 
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 17.10.2018  (Plx.572/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

18. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de 
Rasă” - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de la 
Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei 
Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 17.10.2018  (Plx.573/2018)   
 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: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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19. Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a 
celor contaminate,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.10.2018 
(PLx.574/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  

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

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 

20. Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.575/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
  - Comsia pentru industrii și servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.576/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

22. Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
la data de 17.10.2018 (PLx.577/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015                  
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 
(PLx.578/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
  - Comsia pentru industrii și servicii   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.579/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2018 
privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare 
locală etapa a II-a, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 
(PLx.580/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.581/2018)  
 Cu acest proiect de lege 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional 
pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea 
unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi 
completarea Ordonanţei 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 17.10.2018 (PLx.582/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 17.10.2018 (PLx.583/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării 
financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.584/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

 Pentru aviz:   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2018 
privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul 
financiar multianual 2014 - 2020, domeniul Afaceri , proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.585/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2018 
privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.586/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare                   
2014-2020, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 
(PLx.587/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 
privind datoria publică, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
17.10.2018 (PLx.588/2018)  
 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 
pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
17.10.2018 (PLx.589/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 
instituțiile publice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 
(PLx.590/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

36. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru 
Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 
privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.591/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială    
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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37. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare 
efectuate de Ministerul Finanțelor Publice şi pentru completarea unor acte normative, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.592/2018)  
 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

38. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 
de 17.10.2018 (PLx.593/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru sănătate şi familie 
  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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39. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  proiectul 
de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 16.10.2018 
(PLx.594/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond pentru 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

40. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente 
sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 
vederea utilizării lor terapeutice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
16.10.2018 (PLx.595/2018)  
 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 16.10.2018 (PLx.596/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

42. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de 
iluminat public nr.230/2006,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
17.10.2018 (PLx.597/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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43. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.598/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

44. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii romani, proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat la data de 17.10.2018 (PLx.599/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 45. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 
2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată                
a TVA, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2018 
(Plx.600/2018)   
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

46. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2018 
(Plx.601/2018)   
 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 administrație publică și amenajarea teritoriului   
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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47. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2018 (Plx.602/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2018 
(Plx.603/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:   

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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49. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 16.10.2018 (Plx.604/2018)   
 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

50. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2018 
(Plx.605/2018)   
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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51. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 16.10.2018 (Plx.606/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

52. Propunerea legislativă privind comercializarea produselor alimentare 
care conţin o proporţie mai mică de 95% de origine animală, propunerea legislativă 
a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2018 (Plx.607/2018)   
 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 industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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53. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor 
art.38 alin.3 din LEGEA-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 16.10.2018 (Plx.608/2018)   
 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 transporturi şi infrastructură  
  - 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

54. Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate 
premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul 
naţional al României, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
16.10.2018 (Plx.609/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
   

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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55. 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 16.10.2018 (Plx.610/2018)   
 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

56. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa 
de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2018 (Plx.611/2018)   
 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: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
22 octombrie 2018 


