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 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014 – 2020, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 10.04.2018 primit de la Guvern (PLx.201/2018)  
  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 pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 3 mai 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 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat la data de 11.04.2018 (PLx.202/2018)  
  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 industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci    
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 3 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 

privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 10.04.2018 (PLx.203/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

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

 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 3 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 10.04.2018 (Plx.204/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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: 26 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 mai 2018 
   

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

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 10.04.2018 (Plx.205/2018)  
 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 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: 26 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, propunerea legislativă a fost respinsă, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 10.04.2018 (Plx.206/2018)  
 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 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: 26 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 8 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.04.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată (PLx.207/2018)  
  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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.04.2018, 
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
(PLx.208/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 27 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 

2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 10.04.2018  propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 10.04.2018 (Plx.209/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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: 27 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.62/2011 privind dialogul social,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 
la data de 10.04.2018  (Plx.210/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

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

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 10.04.2018  
(Plx.211/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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 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: 27 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din 
Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 10.04.2018  (Plx.212/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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: 27 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru 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 10.04.2018  
(Plx.213/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte 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: 27 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 aprilie 2018 


