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2. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  (Plx.470/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă,  proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.10.2018 
(PLx.534/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 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.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării 
şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
10.10.2018 (PLx.535/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 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.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul  „Sala Palatului” şi pentru 
modificarea unor acte normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 10.10.2018 (PLx.536/2018)  
 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie 
pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul 
Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
10.10.2018 (PLx.537/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 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 instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua Naţională 
a Constructorului,  proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 10.10.2018 
(PLx.538/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004,  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă,  de 
Senat la data de 10.10.2018 (PLx.539/2018)  
 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 politică economică, reformă şi privatizare  
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 
de urgenţă,  de Senat la data de 10.10.2018 (PLx.540/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 10.10.2018 (Plx.541/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 octombrie 2018 


