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2. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România,  propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură 
de urgenţă, de Senat la data de 26.09.2018 (Plx.494/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

3. Proiectul de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate 
serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor 
publice din România, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
26.09.2018 (PLx.495/2018)  
 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 pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

  servicii specifice  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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4. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a 
Meseriilor, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 27.09.2018 
(PLx.496/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii și servicii  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2017, primit de la Guvern  (PLx.497/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor 
- Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă  
     de capital a Senatului                                   

   Pentru aviz comun: 
- Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor             
- Comisia pentru sănătate publică  a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 31 octombrie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor:  11 octombrie 2018 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 22 octombrie 2018 
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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017, primit de la Guvern  
(PLx.498/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond urmînd a elabora un raport comun:  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor 
- Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 

Senatului                          
Pentru aviz comun: 
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială  a Camerei Deputaţilor             
- Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 31 octombrie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor:  11 octombrie 2018 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 22 octombrie 2018 
 
 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, primit de la 
Guvern  (PLx.499/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
          În fond: 

 
   Camera Deputaţilor                                            Senatul 
 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  - Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital 

 

 

Pentru avize: 
 

- Comisia pentru politică economică,  
  reformă şi privatizare  
 

   

    - Comisia economică, industrii şi  
      servicii 
 
 

- Comisia pentru industrii şi servicii - Comisia pentru energie, infrastructură   
energetică și resurse minerale 

 

- Comisia pentru transporturi și    
   infrastructură  
 

    - Comisia pentru transporturi și    
infrastructură 

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

   -  Comisia pentru agricultură,     
      industrie alimentară şi dezvoltare rurală 
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- Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi  problemele minorităţilor 
naţionale  
 

  - Comisia pentru drepturile omului,  
   egalitate de șanse, culte şi minorităţi 
 

- Comisia pentru egalitatea de şanse   
   pentru femei şi bărbaţi 
 

- Comisia pentru drepturile omului,  
   egalitate de șanse, culte şi minorităţi 
 

- Comisia pentru administraţie publică 
  și amenajarea teritoriului  
 

   -  Comisia pentru administraţie    
 publică 

 

- Comisia pentru mediu și echilibru  
  ecologic  
 

   -  Comisia pentru mediu  
   -  Comisia pentru ape și păduri  
 

- Comisia pentru muncă şi protecţie   
  socială 

  - Comisia pentru muncă, familie şi 
    protecţie socială 
 
 

- Comisia pentru sănătate şi familie  - Comisia pentru sănătate publică 
 
 

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,    
  tineret şi sport 

 - Comisia pentru învăţământ,   
   ştiinţă, tineret şi  sport  

 
 

- Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de  informare în masă  
 
 

 - Comisia pentru cultură și media  

- Comisia juridică, de disciplină şi  
  imunităţi 

 -  Comisia juridică, de numiri,   
    disciplină, imunităţi şi validări 
 

  - Comisia pentru constituţionalitate 
      
 

 

- Comisia pentru apărare, ordine 
publică  şi siguranţă naţională 

 -  Comisia pentru apărare, ordine   
    publică şi siguranţă naţională 
 
 

- Comisia pentru politică externă      - Comisia pentru politică externă  

 

- Comisia pentru tehnologia 
informaţiei  şi comunicaţiilor  

-  Comisia pentru comunicații și tehnologia 
informației 

 
- Comisia pentru comunităţile de 
români din  afara graniţelor ţării   

  - Comisia pentru comunităţile de români 
din  afara  ţării   
 

- Comisia pentru afaceri europene   - Comisia pentru afaceri europene 
 
 



6 

 

 
 

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 
 

- Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informaţii Externe 

 

 

 

- - Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 

   
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 31 octombrie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor:  11 octombrie 2018 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 22 octombrie 2018 
 
 
 
 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 
primit de la Guvern  (PLx.500/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond: 
 
          Camera Deputaţilor                                    Senatul 
 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
- Comisia pentru buget, finanţe,   
  activitate bancară şi piaţă de capital 

Pentru avize: 

- Comisia pentru muncă şi  protecţie  
socială  

- Comisia pentru muncă, familie şi   
  protecţie socială   

 

Termen pentru depunerea raportului comun: 31 octombrie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor:  11 octombrie 2018 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 22 octombrie 2018 
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9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaților și al senatorilor (Plx.501/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
  

Pentru aviz comun: 
 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor 
 

- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări  a Senatului 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 31 octombrie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor:  11 octombrie 2018 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 22 octombrie 2018 
 
 
10. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului 

României nr.30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii  (PH CD 60/2018)  
 Cu acest proiect de hotărâre au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii 
Pentru aviz comun: 
 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor 
 

- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări  a Senatului 
 
Termen pentru depunerea raportului comun: 31 octombrie 2018 
Termen pentru depunerea amendamentelor:  11 octombrie 2018 
Termen pentru transmiterea avizului comun: 22 octombrie 2018 
 
 
 
 
 
 

3 octombrie 2018 


