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2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, proiectul de lege a fost adoptat, 
în procedură de urgenţă, de Senat la data de 29.05.2018 (PLx.351/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 29.05.2018 (Plx.352/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

  - 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  
   

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 21 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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4. Propunerea legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 29.05.2018 (Plx.353/2018)   
 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 21 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,  proiectul de lege a 
fost adoptat  de Senat la data de 29.05.2018  (PLx.354/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene, proiectul de lege 
a fost adoptat  de Senat la data de 29.05.2018 (PLx.355/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare şi a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.05.2018 
(Plx.356/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 21 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.05.2018 (Plx.357/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 21 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

9. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii 
Uniri, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.05.2018 
(Plx.358/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 21 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 



6 
 

10. Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul 
României, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.05.2018 
(Plx.359/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 21 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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