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 2. Reexaminarea Legii privind măsurile alternative de executare a 
pedepselor privative de libertate, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.356  din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.528  din 27 iunie 2018,  legea a fost reexaminată şi respinsă de Senat la data 
de 22.10.2018    (Pl- x  456/2017/2018)     
        Cu această propunere legislativă au fost sesizate în vederea reexaminării 
prevederilor declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor  

În fond:                               
 

 Termen de depunere a raportului:  6 noiembrie 2018 *)   
  

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
       **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor 
concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror 
activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 22.10.2018  (PLx.612/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 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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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor 
finanțate din fonduri publice,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 22.10.2018  (PLx.613/2018)  
 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 pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

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

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 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 
 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea 
și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
22.10.2018  (PLx.614/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 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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6. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice 
europene şi a fundaţiilor politice europene, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 22.10.2018  (PLx.615/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - 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: 1 noiembrie 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 

 
 
7. Proiectul de Lege privind declasificarea unor documente, proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.616/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională    
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI 

 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 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 

 
 
 
 
 



5 

 

 
 

8. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, 
Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de 
interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.617/2018)  
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 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: 8 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
9. Proiectul de Lege pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiectul de 
lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 22.10.2018 
(PLx.618/2018)  
 Cu acest proiect de lege 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 buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
   - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă 
a fost respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (Plx.619/2018)   
 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 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: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, propunerea 
legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 22.10.2018 
(Plx.620/2018)   
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru aviz: 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul  unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost respinsă, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 22.10.2018 (Plx.621/2018)   
 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 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: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din 

Legea apelor nr.107/1996, propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 22.10.2018 (Plx.622/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - 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: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinţei 
nr.114/1996  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 22.10.2018 
(Plx.623/2018)   
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
15. Proiectul de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art.55 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
la data de 22.10.2018 (PLx.624/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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16. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul                  
Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea                 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, aflată în subordinea 
Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.625/2018)  
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.626/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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: 5 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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18. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 22.10.2018 (PLx.627/2018)  
 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 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: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.628/2018)  
 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 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: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.629/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 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  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

21. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
22.10.2018 (PLx.630/2018)  
 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 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: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.631/2018)  
 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 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: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.632/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 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 pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.633/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2014 
privind reglementarea activității de voluntariat din România, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.634/2018)  
 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 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: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.635/2018)  
 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 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: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

27. Propunerea legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 22.10.2018 (PLx.636/2018)  
 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 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: 22 noiembrie 2018 
 

     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
24 octombrie 2018 


