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3. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu 
cardul, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 05.12.2018 
(PLx.740/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 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 
 
 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 05.12.2018 
(PLx.741/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii 
  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 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 
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 5. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea antiromânismului, propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură 
de urgenţă, de Senat la data de 10.12.2018 (PLx.742/2018)  
 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: 14 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit 
protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 05.12.2018 (PLx.743/2018)  
 Cu acest proiect de lege 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - 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: 14 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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7. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din 
Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 10.12.2018  (PLx.744/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmâns a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

8. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 05.12.2018 
(PLx.745/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

De asemenea, vă informăm că, în şedinţa din data de 12 decembrie 2018, 
Biroul permanent şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au hotărât ca acest 
proiect de lege să fie inclus, în vederea dezbaterii, pe ordinea de zi a  Camerei 
Deputaţilor din perioada 17 - 19 decembrie 2018, sub rezerva primirii raportului.   
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 05.12.2018 (PLx.746/2018)  
 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: 17 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 05.12.2018 (PLx.747/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 11. 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 12.12.2018  (PLx.748/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 decembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 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 
 
De asemenea, vă informăm că, în şedinţa din data de 12 decembrie 2018, Biroul 
permanent şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au hotărât ca acest proiect 
de lege să fie inclus, în vederea dezbaterii, pe ordinea de zi a  Camerei Deputaţilor 
din perioada 17 - 19 decembrie 2018, sub rezerva primirii raportului.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 decembrie 2018 


