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 2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 11.04.2018 (PLx.214/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor 
nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității 
românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a 
modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni pentru această activitate, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 11.04.2018 (PLx.215/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:                  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 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 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, proiectul de lege a 
fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 11.04.2018 (PLx.216/2018)  
  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 politică externă 
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 aprilie 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 pentru reglementarea  unor aspecte ale activităţii comerciale 
şi pentru modificarea unor acte normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 11.04.2018  (PLx.217/2018)  
  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 politică economică, reformă şi privatizare  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 10 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 6.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare               
a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.04.2018  (PLx.218/2018)  
  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: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

 7. Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului 
şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al 
Judeţului Bacău, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.04.2018  
(PLx.219/2018)  
  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 aprilie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 aprilie 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din 
Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 11.04.2018 (Plx.220/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.04.2018 (Plx.221/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.04.2018 
(Plx.222/2018)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

11. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 45 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.04.2018 
(Plx.223/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace 
tehnologice pentru reducerea poluării, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 11.04.2018  (Plx.224/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
  - Comisia pentru industrii şi servicii    
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul 
Fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.04.2018  
(Plx.225/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor art.97 din Codul 
Fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.04.2018  
(Plx.226/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

15. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 11.04.2018  (Plx.227/2018)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizte următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2018    
          Termen de depunere a raportului: 16 mai 2018 
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
18 aprilie 2018 


