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 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale - Republicare  (Plx.250/2018)    
  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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor 
proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018 
(PLx.266/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru politică externă 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 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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 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018  (PLx.267/2018)  
  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 sănătate şi familie  
  - 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: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 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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 6.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm” - S.A a 
serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de 
aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a 
deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018  
(PLx.268/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 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: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 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 

 

 
 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind 
înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018  (PLx.269/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 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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 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 
centrale cu privire la Centenarul României, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 
în procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018  (PLx.270/2018)  
  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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 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 
 

 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de 
fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018  
(PLx.271/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare    
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 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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 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018  (PLx.272/2018)  
  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 pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, propunerea 
legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 25.04.2018  (Plx.273/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize: 

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii 
Ucrainene, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 25.04.2018 
(PLx.274/2018)  
  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 juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

13. Propunerea legislativă  „LEGE Anti-birocraţie”, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 25.04.2018 (Plx.275/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 25.04.2018 (Plx.276/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din 
Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 25.04.2018 (Plx.277/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006  
privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 25.04.2018 (Plx.278/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea 
nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 25.04.2018 (Plx.279/2018)  
 Cu această propunere legislativă 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 avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 mai 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 18. Reexaminarea Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-
Catolic II. Rákóczi Ferenc, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.118                     
din 19 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.367 din 27 aprilie 2018 (Plx.464/2017/2018)   
 Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, 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  **) 
 

Termen de depunere a raportului comun: 16 mai 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. 

 
**) În cazul acestei legi, comisia sesizată în fond a fost Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 

sport.  

 
 

 19. Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 25.04.2018 (PLx.280/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond :  
   - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 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 
 
 
2 mai 2018 


