
     

          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

           CAMERA DEPUTAŢILOR 
  

 
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare 
şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 
 
 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218                     
din  23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii 
nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului  (Plx.455/2019) 
         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 pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

 Termen de depunere a amendamentelor:  21 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:  24 octombrie 2019   

   

- Cameră decizională: Senat  
 

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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 2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 07.10.2019                     
(PLx.521/2018/2019)                                     
 

 Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 
art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, următoarele comisii: 
 
 În fond urmând a elabora un raport comun: 
 - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   22 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului :  29 octombrie 2019     
 

 
 

 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acţiune în scopul utilizării 
durabile a pesticidelor pe teritoriul României, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 09.10.2019   (PLx.456/2019)  
  

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 industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

 Termen de depunere a amendamentelor:  21 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:  24 octombrie 2019   

   

- 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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 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 07.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României. (PLx.457/2019)  

 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  22 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019   

 
- 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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 5. Proiectul Legii resurselor hidrominerale, proiectul de lege a fost respins, în 
procedură de urgenţă, de Senat la data de 07.10.2019. (PLx.458/2019)  

 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
   - Comisia pentru sănătate şi familie   

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

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  22 octombrie 2019    
Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019   

 
- 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 

 
 

 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
09.10.2019. (PLx.459/2019) 

 

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 politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  22 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019   
 
            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 7. Proiectul de Lege privind sancţionarea dublului standard de calitate a 
produselor şi serviciilor pentru consumatori,  proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de  09.10.2019. (PLx.460/2019) 

 

  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  22 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019   
 
   - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 
privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare,                  
proiectul de lege a fost adoptat,  în procedură de urgenţă, de Senat la data de 
09.10.2019. (PLx.461/2019) 

 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  22 octombrie 2019    
Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019   
 
   - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Proiectul de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 09.10.2019. (PLx.462/2019) 

 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  22 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019   
 

                 - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea 
zootehniei nr.32/2019,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
07.10.2019. (Plx.463/2019) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

 Pentru aviz: 
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  22 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019   

 
   - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 11. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră 
Române, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 07.10.2019. 
(PLx.464/2019) 
 

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:   22 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019     
 

   - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 09.10.2019. (PLx.465/2019) 
 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:   22 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019    

 
   - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 13. Propunerea legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa 
nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum şi pentru modificarea pct.5 din 
Anexa nr.3 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 09.10.2019  
(Plx.466/2019) 
 

         Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:   22 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  29 octombrie 2019    

 
   - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 octombrie 2019 


