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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
a educaţiei naţionale (Plx.333/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - 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: 5 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 13 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 
 
4. Proiectul de Lege privind distribuţia de asigurări, proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 20.06.2018 (PLx.394/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 iunie 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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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria 
naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                  
la data de 20.06.2018 (PLx.395/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru aviz:   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 4 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 
 
 
 

6. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate 
reprezentând ajutoare de urgenţă, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 
urgenţă,  de Senat la data de 20.06.2018  (PLx.396/2018)  
 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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7. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti”, proiectul de lege a fost adoptat, 
în procedură de urgenţă,  de Senat la data de 20.06.2018 (PLx.397/2018)  
 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 20.06.2018 (Plx.398/2018)   
 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: 10 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 20.06.2018 (Plx.399/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 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: 10 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

10. Propunerea legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 20.06.2018 (Plx.400/2018)   
 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: 10 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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11. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor 
din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile 
bugetare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.06.2018 
(Plx.401/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 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: 10 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului                    
3 alineatul (3¹) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.06.2018 (Plx.402/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950 – 1961, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
20.06.2018 (Plx.403/2018)   
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 septembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2018    
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 iunie 2018 


