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2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (Plx.313/2018)    
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx.314/2018)    
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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: 20 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea 

valorilor naţionale „Regele MIHAI  I ” (Plx.315/2018)    
 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 muncă şi protecţie socială   
           - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 18 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 21 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx.316/2018)    
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 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: 20 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 

privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 11 iunie 2018, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată (PLx.372/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

   - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară,  proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 13.06.2018 (PLx.373/2018)  
 Cu acest proiect de lege a fost sesizată  
 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru  
    sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în  
             domeniul justiţiei    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 18 iunie 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 iunie 2018 


