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• Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 312/ 2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României 
și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de 
achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul 
proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport 
Gaze din România cu Sistemul de transport Gaze din România cu Sistemul de 
Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova 
pe direcția Iași (România) – Ungheni (Republica Moldova) ", semnat la Chișinău, la 11 
iunie 2013, procedură de urgenţă, sesizare pentru aviz, termen de depunere a 
raportului 8 octombrie a.c. 
 
PLx 314/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, sesizare pentru aviz, termen de 
depunere a raportului 8 octombrie a.c. 
 
PLx 315/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica 
India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013, sesizare pentru aviz, 
termen de depunere a raportului 8 octombrie a.c. 
 
Plx 273-2013 Propunere legislativă  pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 
Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de 
ratificare nr.282/2007, sesizare pentru aviz, termen de depunere a raportului 8 
octombrie a.c. 
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E 71-s/2013 – Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (CE) nr.  2012/2002 al Consiliului de instituire a 
Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (COM (2013) 522 - subsidiaritate) – 
termen  pentru Aviz: 11 octombrie 2013 
 
E 75/2013 – Către un sector al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai eficient 
(COM (2013) 542 - fond) – termen pentru Proiect de opinie: 24 octombrie 2013 
 
PLx 335/2013  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004  
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, sesizare pentru aviz, în 
procedură de urgenţă, termen de depunere a raportului 8 octombrie a.c.  
 
 


