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3. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la 
data de 24.09.2018 (PLx.483/2018)  
 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 buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 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 utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi 
urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi 
pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
24.09.2018 (PLx.484/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:    
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 2 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 evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 24.09.2018 (PLx.485/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 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. Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990, 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.09.2018 
(Plx.486/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propunerea 
legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 24.09.2018 
(Plx.487/2018)   
 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 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: 8 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind funcţionarii publici, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 24.09.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.488/2018)  
 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 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: 8 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei 
nr.273/2004, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 24.09.2018 
(Plx.489/2018)   
 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 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  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 24.09.2018 
(Plx.490/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
    - 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 pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
26 septembrie 2018 


