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 2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.355 din 23 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.652 din 26 iulie 2018, legea a fost reexaminată şi respinsă  de Senat la data de 
29.10.2018  (PLx.45/2017/2018)     
         Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
           În fond urmînd a elabora un raport comun:       

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)   
- Comisia pentru sănătate şi familie ; **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 15 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 
pentru sănătate şi familie. 

 
 

3. Proiectul de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 29.10.2018 (PLx.654/2018)  
 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 buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
29.10.2018  (PLx.655/2018)  
 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 industrii şi servicii   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 15 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 29.10.2018 (PLx.656/2018)  
 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 şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
  - 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: 15 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 pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 29.10.2018 (PLx.657/2018)  
 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 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: 12 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
7. Proiectul de Lege privind regimul juridic al gestionarilor, proiectul de lege 

a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 29.10.2018 
(PLx.658/2018)  
 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing, 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.10.2018 
(Plx.659/2018)   
 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   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind 
drepturile pacientului nr.46/2003, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data 
de 29.10.2018   (PLx.660/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 12 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 29.10.2018 
(PLx.661/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

11. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil, propunerea legislativă 
a fost respinsă de Senat la data de 29.10.2018 (Plx.662/2018)   
 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 sănătate şi familie 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 29.10.2018 (Plx.663/2018)   
 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 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 
 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.10.2018 
(Plx.664/2018)   
 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: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi 
completarea Decretului-nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările ulterioare, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 29.10.2018 (Plx.665/2018)   
 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 buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 14 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 noiembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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15. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 29.10.2018 (Plx.666/2018)   
 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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 octombrie 2018 


