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2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 

privind administraţia publică locală  (Plx.450/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx.368/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
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 4. Propunerea legislativă pentru completarea art.168 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011  (Plx.370/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   

 Pentru avize: 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale 
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 5. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.104 din 6 martie 2018, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.446 din 29 mai 2018, legea a fost 
respinsă de Senat la data de 03.09.2018 (PLx.528/2017/2018)                                   
 Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor                                

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 25 septembrie 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, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia juridică. 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă                  

a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.09.2018   
(PLx.451/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

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

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică 
pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul 
public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 03.09.2018   (PLx.452/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul și pentru prorogarea unor termene, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.09.2018   (PLx.453/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 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 
 
 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea 
unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea 
la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru 
securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută 
aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele 
adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
05.09.2018, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.454/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 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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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 
din subordinea Ministerului Transporturilor, proiectul de lege se consideră adoptat 
de Senat în forma iniţială, la data de 05.09.2018, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 
III-a din Constituţia României (PLx.455/2018)  
 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 transporturi și infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comsia pentru industrii și servicii   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 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 
 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează 
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,  
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.09.2018 
(Plx.456/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea                    

Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului 
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile 
publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.09.2018 
(Plx.457/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64                    
din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 03.09.2018 (PLx.458/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 

din Legea nr.286/2009 privind Codul penal,  proiectul de lege se consideră adoptat 
de Senat în forma iniţială, la data  de 05.09. 2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României  (PLx.459/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 05.09. 
2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.460/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

16. Proiectul de Lege privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter 
pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale a persoanelor, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 05.09. 
2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.461/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 
în forma iniţială, la data  de 05.09.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.462/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data  de 05.09.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.463/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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19. Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 05.09.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.464/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

- Comsia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
asigurărilor sociale, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
03.09.2018 (Plx.465/2018) 
 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 sănătate şi familie  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.159 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea  
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.09.2018 (Plx.466/2018) 
 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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

22. Propunerea legislativă legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.09.2018 
(Plx.467/2018) 
 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: 21 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
11 septembrie 2018 


