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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind
parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia,
pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la
Munchen, la 18 februarie 2017, primit de la Guvern (PLx.311/2018)
Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:
În fond:
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Pentru avize:
- Comisia pentru industrii şi servicii
- Comisia pentru politică externă
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale
Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018
Termen de depunere a raportului: 30 mai 2018
- Cameră decizională: Senatul

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România
şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017, primit de la
Guvern (PLx.312/2018)
Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:
În fond:
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Pentru avize:
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale
- Comisia pentru politică externă
Termen de depunere a amendamentelor: 22 mai 2018
Termen de depunere a raportului: 30 mai 2018
- Cameră decizională: Senatul
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995
privind statutul cadrelor militare (Plx.199/2018)
Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:
În fond:
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Pentru avize:
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială
- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
- 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: 23 mai 2018
Termen de depunere a raportului: 5 iunie 2018
- Cameră decizională: Senatul
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