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2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, 
proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                  
la data de 28.03.2018 (PLx.172/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273                    
din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 28.03.2018 (Plx.173/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru aviz: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.18

1
 din Legea nr.69                     

din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 28.03.2018 
(Plx.174/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 

 5. Proiectul de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
28.03.2018 (PLx.175/2018)  
  Cu acest proiect de lege 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 pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 6. Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente 
sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 
vederea utilizării lor terapeutice, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
28.03.2018  (PLx.176/2018)  
  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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

 7. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea 
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 3 aprilie 2018, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 2018  
(PLx.177/2018)  
  Cu acest proiect de lege a fost sesizată  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din 

Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 28.03.2018  
(Plx.178/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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 industrii şi servicii  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 28.03.2018 (Plx.179/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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: 19 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 28.03.2018 (Plx.180/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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: 19 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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