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     1. Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 227/2017)   
                                                                                   - procedură de drept comun - 
 

     2. Legea pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 364/2018)            - procedură de urgență - 
 

     3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2018 
pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol  (PL-x 284/2018)                                   - procedură de urgență - 
 

     4. Legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului 
(PL-x 384/2018)                                                                 - procedură de urgență - 
 

     5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012  (PL-x 110/2017)                                           - procedură de urgență - 
 

     6. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat  (PL-x 192/2018)                              - procedură de drept comun - 
 

    7. Legea privind internshipul  (PL-x 6/2018)                 - procedură de urgență - 
 

     8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2017 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor 
sociale  (PL-x 159/2018)                                                    - procedură de urgență - 
  

     9. Legea pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei 
naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 
asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar 
funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 
(PL-x 318/2018)                                                         - procedură de drept comun - 
 

     10. Legea pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 
 (PL-x 71/2017)                                                          - procedură de drept comun - 
 

     11. Legea pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 
(Pl-x 804/2015)                                                           - procedură de drept comun - 
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     12. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2017 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de 
mediu şi gospodărire a apelor (PL-x 119/2018)               - procedură de urgență - 
 

     13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2017 
pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane (PL-x 120/2018) 
                                                                                        - procedură de urgență -
 

     14. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  (PL-x 171/2018) 
                                                                                       - procedură de urgență -
 

     15. Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 233/2018) 
                                                                                            - procedură de urgență -
 

     16. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în 
unităţile sanitare (PL-x 138/2018)                                      - procedură de urgență -
 

     17. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2017 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  (PL-x 131/2018) 
                                                                                            - procedură de urgență - 
 

     18. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2017 
pentru prorogarea unui termen (PL-x 101/2018)                - procedură de urgență -
 

     19. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2018 
pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de 
interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu 
medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării 
bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 (PL-x 268/2018) 
                                                                                            - procedură de urgență -

 
        *)  Termenul pentru sesizare este de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile  
          pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii  (astăzi,  25 iunie 2018) 
 

        **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,  25 iunie 2018) 
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