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2. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 
privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, 
proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei a fost adoptat de Senat  la data de 
14.11.2018 (PLx.709/2018)  
 Cu acest proiect de lege 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: 29 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 11 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative,  proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data 
de 14.11.2018 (PLx.710/2018)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 noiembrie 2018    
          Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 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 
 
 
19 noiembrie 2018 


