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0 1 2 3 4 5 6 7

1. PLx 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.194/2002 privind regimul străinilor din 
România republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Ordonanţei 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în 
România, cu modificările şi completările 
ulterioare
- Raportor:  Luminița Oprea 

Cameră 
decizională

22.05.2018 Raport comun 
cu Comisia 

pentru muncă 
și Comisia 

juridică

14.06.2018 Ministerul Afacerilor Interne,  
Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale

2. PLx 543/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea 
managementulu riscului de dezastre) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 1 august 2018
- Raportor:  Cătălin Chiper 

Prima Cameră 
TAC: 19.12.2018

17.10.2018 Aviz pentru 
Com. Buget

24.10.2018 Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Finanțelor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
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3. PLx 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii nr.20/2018 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de 
inspecţie la frontieră organizate în punctele 
de trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
precum şi condiţiile de aprobare a posturilor 
de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale animalelor 
vii provenite din ţări terţe şi pentru 
controalele sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor ale produselor 
alimentare şi hranei pentru animale provenite 
din ţări terţe
- Raportor:  Luminița Oprea 

Cameră 
decizională

17.10.2018 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

31.10.2018 A.N.S.V.S.A, Ministerul 
Afacerilor Interne 

4. COM(2018)6
40

Propunere de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu caracter 
terorist O contribuție a Comisiei Europene la 
reuniunea liderilor de la Salzburg din 19 -20 
septembrie 2018 - Raportor : Cătălin Chiper 

Proiect de 
opinie

Ministerul Afacerilor Interne, SRI
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5.
COM(2018)6

41

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu Europen O Europă care 
protejează : o inițiativă de extindere a 
competențelor Parchetului European pentru a 
include infracțiunile de terorism european - 
Raportor: Cătălin Chiper 

Proiect de 
opinie

Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Justiției 

PREȘEDINTE
DOREL- GHEORGHE CĂPRAR
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