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 2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial                     
al României, Partea I, nr.535  din 28 iunie 2018, legea a fost reexaminată şi 
respinsă de Senat la data de 08.10.2018   (PLx.282/2016/2018)  
 Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  

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

 Termen de depunere a raportului: 25 octombrie 2018 *)   
   

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
           **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială. 
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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 08.10.2018, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.515/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - 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 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 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare 
prin centrele de permanență, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 08.10.2018 (PLx.516/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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 
 

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.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind 
lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a 
Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români,  cu 
finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.10.2018 (PLx.517/2018)  
 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 industrii şi servicii  
  - 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 
 

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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
forţei de muncă, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, 
la data de 08.10.2018 (PLx.518/2018)  
 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - 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 
 

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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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul 
semestru al anului 2019, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 08.10.2018 (PLx.519/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă   
  - 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 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
 
 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 08.10.2018 (PLx.520/2018)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii 

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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9. Proiectul de Lege pentru abrogarea lit.a) a art.24 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 08.10.2018, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.521/2018)  
 Cu acest proiect de lege 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 industrii şi servicii  

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

  - 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 
 
 
 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor 
nr.334/2002, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 08.10.2018 
(PLx.522/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
  - 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 
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11. Proiectul de Lege pentru instituirea Anului Cărţii în România, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 08.10.2018 (PLx.523/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 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: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

12. Propunerea legislativă de modificare și completare a punctelor 20), 23) și 
27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare 
a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 08.10.2018 (Plx.524/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 08.10.2018 (Plx.525/2018)   
 Cu această propunere legislativă 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: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 08.10.2018 (Plx.526/2018)   
 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - 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: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 



9 

 

 
 

15. Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în 
format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 08.10.2018 (Plx.527/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   
  - 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: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

16. Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi 
în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în 
învăţământul preuniversitar, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 08.10.2018 (Plx.528/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   
  - 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: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 08.10.2018 (Plx.529/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind 
locuinţele, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 08.10.2018 
(Plx.530/2018)   
 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  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 08.10.2018 (Plx.531/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru aviz:   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
08.10.2018 (Plx.532/2018)   
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 6 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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