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2. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
16.05.2018 (PLx.322/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru aviz: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  
    

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propunerea 
legislativă a respinsă de Senat la data de 16.05.2018 (Plx.323/2018)   
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind 
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 
România, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă a fost 
respinsă, în procedură de urgenţă,  de Senat la data de 16.05.2018 (Plx.324/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
   - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 16.05.2018 (Plx.325/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 16.05.2018 (Plx.326/2018)   
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, proiectul de 
lege a fost adoptat  de Senat la data de 16.05.2018 (PLx.327/2018)  
 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 mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor                  
de transport public local nr.92/2007,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 14.05.2018 (PLx.328/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 9. Propunerea legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.05.2018 (PLx.329/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 10. Propunerea legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 16.05.2018 (PLx.330/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi 
consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017, primit de la Guvern (PLx.331/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 7 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 
 
22 mai 2018 


