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 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii                     
(Plx.182/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind  

              analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul 
     securităţii naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
 

 

- Cameră decizională:  Senatul 
 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/1998 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe                     
(Plx.183/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind  

              analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul 
     securităţii naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018 
    

 

- Cameră decizională:  Senatul 
 
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază                     
(Plx.184/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind  

              analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul 
     securităţii naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018    
 

 

- Cameră decizională:  Senatul 
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 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/1996 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale                     
(Plx.185/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind  

              analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul 
     securităţii naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2018  
   

 

- Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 

 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România,   
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 7 mai 
2018, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
(PLx.301/2018)  
 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 buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 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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 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și 
administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului 
București, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                     
la data de 07.05.2018 (PLx.302/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 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.29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate 
la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul garantării, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 07.05.2018 (PLx.303/2018)  
 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 29 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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9. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Direcţia 
Apelor Argeş - Vedea Piteşti în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu, proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă,  de Senat la data de 07.05.2018  (PLx.304/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

10. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea 
Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
la data de 07.05.2018 (PLx.305/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului 
social, propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 07.05.2018  
(Plx.306/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - 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: 22 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă  a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 
a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 07.05.2018 (PLx.307/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 13. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene, proiectul 
de lege a fost adoptat  de Senat la data de 07.05.2018 (PLx.308/2018)  
 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018   
 

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

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 07.05.2018 (Plx.309/2018) 
 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 pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
societăţilor nr.31/1990, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
07.05.2018 (Plx.310/2018) 
 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  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
9 mai 2018 


