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 2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii  (PLx.183/2017/2018 )                                   
 

 Cu lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
 - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului;    
 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.     
      

   Termen de depunere a amendamentelor:  8 mai 2018    
   Termen de depunere a raportului: 9 mai 2018     
 
 
 
 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune                     
(Plx.293/2017/2018)    

Cu lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor                    
 

 - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.    
      

     Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2018   
 Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018     
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 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate (Plx.186/2018) 
 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: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 30 mai 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
 

 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare                     
(Plx.187/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă    

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                       naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 30 mai 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
 

 6. Propunerea legislativă pentru modificarea literei h1), alin.(2) al art.9 şi a 
literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali                     
(Plx.228/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 30 mai 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
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 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției 
mediului, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data 
de 02.05.2018  (PLx.281/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 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.20/2018 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, în procedură de 
urgenţă, la data de 02.05.2018  (PLx.282/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 16 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 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 

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

nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie 
electrică, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data 
de 02.05.2018  (PLx.283/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 02.05.2018  (PLx.284/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:  
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 02.05.2018  (PLx.285/2018)  
 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 industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
  - 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: 16 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 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 pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data                
de 2 mai 2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată (PLx.286/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale 

membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor 
organizaţiilor internaţionale acreditate în România,  proiectul de lege a fost adoptat  
de Senat la data de 02.05.2018 (PLx.287/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru politică externă 
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

 14. Proiectul de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 
şi pentru siguranţa alimentelor, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
02.05.2018 (PLx.288/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru sănătate şi familie   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 15. Proiectul de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data 
de 02.05.2018 (PLx.289/2018)  
 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2018 (Plx.290/2018)  
 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: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 02.05.2018 (Plx.291/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

18. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 03.05.2018 (Plx.292/2018)  
 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 administraţie publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                      naţionale  

- Comisia pentru pentru comunităţile de români din afara graniţelor 
ţării 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 19. Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate,  proiectul de lege a fost adoptat  de 
Senat la data de 03.05.2018 (PLx.293/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 20. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 
privind înfiinţarea Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti, proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 03.05.2018 (PLx.294/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 21. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data                
de 2 mai 2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată (PLx.295/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 22. Proiectul de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 2 mai 2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată (PLx.296/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea 
societăţilor,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2018 
(Plx.297/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 
1977,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2018 
(Plx.298/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

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

Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.05.2018 
(Plx.299/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
7 mai 2018 


