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2. Proiectul de Hotărâre a Parlamentului României pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii   (PH CD 23/2018) 

 

Cu acest proiect de Hotărâre a fost sesizată 
 

În fond: 
 

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii 
 

Termen pentru depunerea raportului: 16 mai 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 9 mai 2018 

 
 
 

 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 
Belgrad, la 4 decembrie 2017, primit de la Guvern (PLx.251/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
 

    - Cameră decizională: Senatul 
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 4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.157  din 20 februarie 2018, legea a fost reexaminată şi 
adoptată de Senat la data de 23.04.2018  (PLx.556/2015/2018)   

  Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
următoarele comisii: 

 În fond:  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  ; *)   
- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului ; **) 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială  ; **) 
  

 Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018  *)   
  

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 

 

**)  În cazul acestei legi, comisiile sesizate în fond au fost Comisia pentru administraţie 
publică şi şi Comisia pentru muncă. 

 
 
 5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere, legea a fost reexaminată și adoptată  de Senat la data de 
23.04.2018  (PLx.717/2015/2018)     
 Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 
art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

În fond:  
 -   Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
     specifice  
 -   Comisia pentru muncă şi protecţie socială ;    
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2018   
 Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018     
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 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 23.04.2018 
(PLx.252/2018)  
  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 sănătate şi familie  
  - 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: 9 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 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 
 
 

 7. Proiectul de Lege privind pieţele de instrumente financiare, proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 23.04.2018 (PLx.253/2018)  
  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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 7 mai 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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8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, propunerea legislativă a fost 
respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 23.04.2018 (Plx.254/2018)  
 Cu această propunere legislativă 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: 9 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.04.2018 (Plx.255/2018)  
 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.04.2018 (Plx.256/2018)  
 Cu această propunere legislativă 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

 11. Proiectul de Lege privind alăptarea în spaţiile publice, proiectul de lege a 
fost adoptat  de Senat la data de 23.04.2018 (PLx.257/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   
  - 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: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 23.04.2018 (PLx.258/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,  propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 23.04.2018 (Plx.259/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 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: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.97                 
din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români republicată, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 23.04.2018 (Plx.260/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea 
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 23.04.2018 (Plx.261/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.04.2018 (Plx.262/2018)  
 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 avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum 
lunar, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.04.2018 
(Plx.263/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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18. Propunerea legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea 
cooperaţiei agricole nr.566 din 2004, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 23.04.2018 (Plx.264/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

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

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

19. Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 23.04.2018 (Plx.265/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate 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: 10 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 22 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
25 aprilie 2018 


