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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat,  proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.11.2018 (PLx.694/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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: 23 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 4 decembrie 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 

 
 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 

privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, 
(PLx.695/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor şi pentru modificarea art.342 alin.(1) din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 12.11.2018 (PLx.696/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
          În fond urmînd a elabora un raport comun:       
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, propunerea 
legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 12.11.2018 
(Plx.697/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
           - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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6. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi 
referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie,  
propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 12.11.2018  
(Plx.698/2018)   
 Cu această propunere legislativă 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 muncă şi protecţie socială  
             - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, propunerea 
legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 12.11.2018  (Plx.699/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
            - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 12.11.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (Plx.700/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru    
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în  domeniul    
justiţiei 

  

Termen de depunere a amendamentelor: 26 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 12.11.2018 (PLx.701/2018)  
 Cu acest proiect de lege 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: 26 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă,  propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 12.11.2018 (Plx.702/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 12.11.2018 
(Plx.703/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din                   
7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 12.11.2018 (Plx.704/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în 
dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 12.11.2018 (Plx.705/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

14. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea antiromânismului, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 12.11.2018   (Plx.706/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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