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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut  (Proiect 
privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România                    
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București                    
la 1 august 2018, primit de la Guvern (PLx.543/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
 
 3. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă                    
a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.312 din 9 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial                     
al României, Partea I, nr.581 din 9 iulie 2018,  legea a fost reexaminată şi 
adoptată de Senat la data de 15.10.2018   (PLx.132/2017/2018) 
 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  **)   

  
 Termen de depunere a raportului: 31 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, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia 
pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. 

 



3 
 
 4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.432 din 21 iunie 
2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 6 iulie 
2018, legea a fost reexaminată şi respinsă  de Senat la data de 15.10.2018   
(Plx.359/2016/2018)                                   
        Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  
          În fond 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 31 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 
juridică. 

 
 
 
 5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 
privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx.567/2008/2018) 
 Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 
art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
            În fond 

 - Comisia pentru industrii şi servicii   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 31 octombrie 2018 
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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România,  proiectul de 
lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 15.10.2018, în 
condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.544/2018)  
 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii și servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 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 
 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi 
persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi 
pentru prorogarea unui termen,   proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 15.10.2018 (PLx.545/2018)  
 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, finanțe și bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  
                       servicii specifice  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 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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8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2018 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, în procedură de urgenţă, la data de 15.10.2018 (PLx.546/2018)  
 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: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 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 

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

nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 15.10.2018 (PLx.547/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 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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10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
15.10.2018 (PLx.548/2018)  
 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 administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 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 

 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor 
aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
15.10.2018 (PLx.549/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii și servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 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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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 15.10.2018 (PLx.550/2018)  
 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 sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  
  - 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: 25 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 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 

 
13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 15.10.2018 (PLx.551/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                      naționale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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14. Proiectul de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la 
persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 15.10.2018 
(PLx.552/2018)  
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
15.10.2018 (PLx.553/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond: 
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 7 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 15.10.2018 (Plx.554/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

- Comisia pentru sănătate şi familie 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
   

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 13 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la 
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de 
inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale 
provenite din ţări terţe, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
15.10.2018 (Plx.555/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

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

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 13 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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18. Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la 
consultaţiile prenatale, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
15.10.2018 (Plx.556/2018)   
 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 sănătate şi familie  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 13 noiembrie 2018 
   

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 octombrie 2018 


