
 
 
 
 
 
 

  
DEPA
 
 
 

 cu
Camere
examina
 
 

1
poluanţ
(PLx.50
 C
 În
  
 P
  

  
  

 

Te
          Te
 

În confo
acest pr
 
 

 
 

ARTAME

u privire 
ei Deputaţi
are şi întoc

. Proiectu
i atmosferi
02/2018)  

Cu acest pro
n fond:  

- Com
Pentru aviz

- Com
- Co
servi
- Com
- Com

ermen de 
ermen de d

- Cam
 

ormitate c
oiect de le

PARLA

CAM

  
ENTUL  L

la iniţiati
ilor şi care
cmirea aviz

ul de Leg
ici, proiect

oiect de le

misia pentr
ze:  
misia pentr
omisia pen
cii specific
misia pentr
misia jurid

depunere 
depunere 

meră deciz

cu preved
ege urmea

AMENT

MERA D

LEGISL

INFO

ivele legi
e urmează 
zelor sau r

ge privind 
tul de lege 

ge au fost 

ru mediu ş

ru adminis
ntru agricu
ce  
ru sănătate

dică, de disc

a amenda
a raportu

zională:  C

derile art.1
ază a fi dez

TUL RO

DEPUTA
 
 

 
LATIV 

ORMARE

slative înr
să fie înain
apoartelor 

reducerea
a fost ado

sesizate ur

i echilibru 

traţie publ
ultură, sil

e şi familie 
ciplină şi i

amentelor
ului: 23 oct

Camera D

115 din R
zbătut în p

OMÂNI

AŢILOR

  

E  

registrate 
ntate Com
în termene

a emisiilo
ptat de Sen

rmătoarele

ecologic 

ică şi amen
vicultură, 

 
munităţi 

: 16 octom
tombrie 2

Deputaților

Regulamen
procedură

EI 

R 

    

la Biroul
misiilor perm

ele stabilite

or naţional
nat la data 

 comisii:  

najarea ter
industrie 

mbrie 2018
018   

r 

ntul Came
ă de urgen

 permanen
manente p
e 

le de anu
de 03.10.2

ritoriului  
alimentar

8    

erei Deput
ţă 

nt al 
pentru 

umiţi 
2018 

ră şi 

taţilor 



2 

 

 
 

2. Proiectul de Lege privind societățile mutuale de asigurare, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 03.10.2018 (PLx.503/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 23 octombrie 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 
 
 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 
privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.10.2018 (PLx.504/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 25 octombrie 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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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile 
apărării şi securității, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 03.10.2018 (PLx.505/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 25 octombrie 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 
 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice, proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.10.2018 
(PLx.506/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  

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

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor 
de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.10.2018 (PLx.507/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
      

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

7. Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(3) şi (4) ale art.25 din Legea 
nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 03.10.2018, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.508/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru aviz: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

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

nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României,  propunerea legislativă a fost respinsă, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 03.10.2018 (Plx.509/2018)   
 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  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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9. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 03.10.2018 
(PLx.510/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
   - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru muncă și protecție socială  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

10. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal,  proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la 
data de 03.10.2018 (PLx.511/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
           - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 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 03.10.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.512/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004  pentru alegerea Preşedintelui României, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 03.10.2018 (Plx.513/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 03.10.2018 
(Plx.514/2018)   
 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 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: 22 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 octombrie 2018 


