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2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 

privind organizarea administrativă a teritoriului României (Plx.87/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 18 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali  (Plx.88/2018)  
 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 avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale   

 
         Termen de depunere a amendamentelor: 18 aprilie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 26 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002  (Plx.89/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru 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: 18 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 26 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
 

 
 
5. Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora date și de abrogare a 
Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)  
(Plx.167/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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: 13 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Senatul 
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  6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România,  proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.04.2018 (PLx.188/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul asigurării pentru accidente de muncă, proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 03.04.2018 (PLx.189/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului   
  - 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: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din 

Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data 
de 03.04.2018 (PLx.190/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru politică externă 
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 

nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, propunerea legislativă a 
fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 04.04.2018 
(Plx.191/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
03.04.2018 (PLx.192/2018)  
  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 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: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

 
 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată,  propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 03.04.2018 (Plx.193/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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12. Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de 

cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.04.2018 
(Plx.194/2018)  
 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă   
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

13. Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului 
Local Sibiu, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.04.2018 
(Plx.195/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 

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

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.04.2018 (Plx.196/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 03.04.2018 (Plx.197/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 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 03.04.2018 (Plx.198/2018)  
 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 aprilie 2018 
 
 
 
 


