
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 desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor 
din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
(Plx.288/2019) 
 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
    naţionale  
 
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor: 16 septembrie 2019 

     Termen de depunere a raportului: 19 septembrie 2019 

- Cameră decizională: Senatul 
 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de 
evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru 
autorizarea produselor biocide, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă,la data de 04.09.2019 (PLx.346/2019) 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 

     Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 04.09.2019, în condiţiile art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României. (PLx.347/2019) 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru politică externă 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 

     Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă. 

 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2019 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 04.09.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) 
teza a III-a din Constituţia României  (PLx.348/2019) 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
 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 pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 

Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

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 de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2019 
privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 
nr.215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice 
locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data               
de 04.09.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.349/2019) 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:    

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale  
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 

     Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă. 

 
 
 

6. Propunerea legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 04.09.2019  (Plx.350/2019)   

 
Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:   

 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
   - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 
 

   Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
   Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.09.2019 (Plx.351/2019)   

     

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
04.09.2019 (Plx.352/2019)  
  

  Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru industrii şi servicii  

   - 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 pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data,  de 04.09.2019, în condiţiile art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (Plx.353/2019)  
  

  Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - 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 pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

 

 10. Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.09.2019 (Plx.354/2019)    
  

 Cu acest proiect de lege propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - 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 pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 
 

 - Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 



 6

 11. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 04.09.2019 (Plx.355/2019)  
 
 

 Cu acest proiect de lege propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
 Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 
 12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holocaustului din România, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.09.2019 
(Plx.356/2019)   
 

 Cu acest proiect de lege propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
  Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 - Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă. 

 

De asemenea, vă informăm că, în şedinţa din data de 10 septembrie 2019, Comitetul 
liderilor grupurilor parlamentare a hotărât ca acest proiect de lege să fie inclus, în vederea 
dezbaterii, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, sub rezerva primirii raportului.   
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 13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 04.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României (Plx.357/2019)            
    

 Cu acest proiect de lege propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

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

    specifice  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

    Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
 

14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 04.09.2019 (Plx.358/2019)   
 
 

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                

naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

    Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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 15. Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 
privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 04.09.2019 (Plx.359/2019)    
 
  

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                

naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

     Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
  16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.146 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
04.09.2019 (Plx.360/2019)  
 
  

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                

naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

    Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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17. Propunerea legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind 
Codul silvic şi pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 04.09.2019 (Plx.361/2019)   
 

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

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

    specifice  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor               

naţionale   
 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.09.2019 
(Plx.362/2019)  (BPI 512/04.09.2019)  
  

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond pentru raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  

    specifice  
 

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
 Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
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  19. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 04.09.2019 (Plx.363/2019)    
 
  

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 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 pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
  Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 
 

 
 20. Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.09.2019 
(Plx.364/2019)   
 
 

 Cu această iniţiativă legislativă propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                

naţionale  
 

       Termen pentru depunerea amendamentelor: 18 septembrie 2019 
  Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 

 
- Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

 
 
 

10 septembrie 2019 


