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

nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 
privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătății, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                     
la data de 04.06.2018 (PLx.360/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 iunie 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 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,  
proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                     
la data de 04.06.2018 (PLx.361/2018)  
 Cu acest proiect de lege a fost sesizată  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 iunie 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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4. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, proiectul 
de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat  la data de 04.06.2018 
(PLx.362/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
   - 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: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat la data de 04.06.2018 (PLx.363/2018)  
 Cu acest proiect de lege 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 pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 04.06.2018 (PLx.364/2018)  
 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 industrii şi servicii  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

7. Propunerea legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul 
„Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei 
Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.06.2018      
(Plx.365/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 12 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208                    

din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.06.2018  (Plx.366/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând 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: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

9.  Propunerea legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru 
cabinetele mobile de medicină dentară, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 04.06.2018  (Plx.367/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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