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2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 63 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial                 
al României, Partea I, nr.201  din 6 martie 2018 (PLx.12/2017/2018)                                   
                                                       
 

 Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituţionale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor  

 În fond urmând a elabora un raport comun:                 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *) 
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; *) 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială; *)   

 

Termen de depunere a raportului comun:  30 martie 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. 
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 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local; proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 05.03.2018, în condiţiile art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată (PLx.90/2018)  
  

 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 sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                 
la data de 05.03.2018 (PLx.91/2018)  
  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - 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: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și 
atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănătate; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
05.03.2018 (PLx.92/2018)  
  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea 
Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creanțelor salariale; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                
la data de 05.03.2018 (PLx.93/2018)  
  

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: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2017 privind  funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 05.03.2018                 
(PLx.94/2018)  
  

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 și amenajarea teritoriului  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 

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.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile 
industriale; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                 
la data de 05.03.2018 (PLx.95/2018) 
  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
                       specifice  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului;                
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
07.03.2018 (PLx.96/2018)  
  

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 industrii şi servicii  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                 
la data de 07.03.2018 (PLx.97/2018) 
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - 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: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
  

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
07.03.2018  (PLx.98/2018) 
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 

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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 
privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,  la data de 
07.03.2018 (PLx.99/2018) 
  

 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 pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 

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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.102/2017 pentru modificarea art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 
măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi; proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 07.03.2018 (PLx.100/2018)
  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 
 

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

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 

 
 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 
în procedură de urgenţă, la data de 07.03.2018 (PLx.101/2018) 
  
  

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: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 

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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 15. Proiectul de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice 
de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi; proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 05.03.2018 (PLx.102/2018) 
  

 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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 

 
 

 16. Proiectul de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal;  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 
la data  de 05.03.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată (PLx.103/2018)  

 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  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor   
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 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 
Senat  la data de 05.03.2018 (PLx.104/2018) 
  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
      specifice  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
   
 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona 
montană; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 
07.03.2018 (PLx.105/2018) 
  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană; proiectul de lege a 
fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 07.03.2018 (PLx.106/2018)  
  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 
 

 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea stânelor montane; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 
de Senat  la data de 07.03.2018 (PLx.107/2018) 
 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 pentru industrii şi servicii   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2018    
 Termen de depunere a raportului: 22 martie2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice; - propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
05.03.2018 (PLx.108/2018)  
  

 Cu această propunere legislativă 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  20 martie 2018   
Termen de depunere a raportului:  27 martie 2018   
 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

 21. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale; propunerea legislativă 
a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat  la data de 07.03.2018 
((PLx.109/2018))  
   

 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 industrii şi servicii   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  20 martie 2018   
Termen de depunere a raportului:  27 martie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 22. Proiectul de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din 
domeniul public al statului şi din administrarea  Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în domeniul public al Comunei Brebu şi în administrarea Consiliului Local 
al Comunei Brebu; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 05.03.2018 
(PLx.110/2018) 
   

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
      specifice  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  20 martie 2018   
Termen de depunere a raportului:  27 martie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

 23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului; proiectul de lege a fost adoptat  de 
Senat la data de 05.03.2018 (PLx.111/2018) 
  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  
    

 Termen de depunere a amendamentelor:  20 martie 2018   
Termen de depunere a raportului:  27 martie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 07.03.2018. (PLx.112/2018) 
 

 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  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  20 martie 2018   
Termen de depunere a raportului:  27 martie 2018   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 
 

 25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
07.03.2018 (PLx.113/2018) 
 

 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  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  20 martie 2018   
Termen de depunere a raportului:  27 martie 2018   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 05.03.2018 (Plx.114/2018) 
 

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 21 martie 2018   
Termen de depunere a raportului: 29 martie 2018    

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 
 27. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 05.03.2018 (Plx.115/2018) 
 

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 Termen de depunere a amendamentelor: 21 martie 2018   

Termen de depunere a raportului: 29 martie 2018    
 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 28. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU 
nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 05.03.2018 (PLx.116/2018) 
  

 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 sănătate şi familie   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
                      naţionale    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 21 martie 2018   
Termen de depunere a raportului: 29 martie 2018    
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

 
 29. 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 05.03.2018 (PLx.117/2018) 
 

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 21 martie 2018   
Termen de depunere a raportului: 29 martie 2018    

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 30. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;   
legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 07.03.2018                 
(PLx. 45/2017/2018)                                   
 

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

 - Comisia pentru sănătate şi familie  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 martie 2018     

 
 
 

 31. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;   legea a fost reexaminată și 
adoptată  de Senat la data de 07.03.2018; (PLx. 274/2017/2018)   
 

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

   
 

 - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport      
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 martie 2018   
 Termen de depunere a raportului: 27 martie 2018     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 martie 2018 


