
     

          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. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar,  proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 26.06.2019 (PLx.299/2019)  

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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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  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data 
de 26.06.2019 (PLx.300/2019)  

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 sănătate şi familie  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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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  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării 
drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la 
anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.06.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.301/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - 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: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 26.06.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 
României  (PLx.302/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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 de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în 
evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc 
cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.303/2019)  

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 transporturi şi infrastructură   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte 
normative, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data 
de 26.06.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.304/2019)  

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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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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  7. Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.06.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.305/2019)  

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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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 

 
 

  8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 
privind mărcile şi indicaţiile geografice, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a    
III-a din Constituţia României  (PLx.306/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 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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  9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în România, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 
Senat la data de 26.06.2019  (PLx.307/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
  10. Proiectul de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.308/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării 
prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în 
domeniul nuclear, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 
la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.309/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
  12. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind 
transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia 
forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.310/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.311/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - 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: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
  14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.312/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
   - 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: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  15. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei 
nr.32/2019, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data 
de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.313/2019)  

Cu acest proiect de lege 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: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
  16. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.314/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  17. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul protecţiei mediului, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data 
de 26.06.2019 (PLx.315/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
  pentru relaţia cu UNESCO 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 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 

 
 
  18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, proiectul de lege a 
fost adoptat  de Senat la data de 26.06.2019 (PLx.316/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
  pentru relaţia cu UNESCO 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 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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  19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.317/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - 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: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
  20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.318/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  21. Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 şi art.10 din Legea nr.102/2014 
privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.319/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
  22. Proiectul de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul 
salarial, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.320/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  23. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(30) şi (345) ale art.9 din Legea 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României (PLx.321/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un 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 de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
  24. Proiectul de Lege  privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române”-Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale comuna Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea 
Consiliului local Bratovoeşti, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.322/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  25. Proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României (PLx.323/2019)  

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
   26. Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.324/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.325/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
  28. Proiectul de Lege pentru introducerea disciplinei „Educaţie şi cultură 
media” în învăţământul preuniversitar, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României (PLx.326/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
  - 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: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  29. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României (PLx.327/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost 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 de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
  30. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, proiectul de lege 
se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.06.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.328/2019)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru politică externă 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 



18 

 
 
 
1 iulie 2019 


