
     

          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 ratificarea Scrisorii de înţelegere privind                     
avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru 
justiţie”, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019, 
primit de la Guvern (PLx.366/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 23 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 

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 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a 
Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale 
pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018, primit de la Guvern 
(PLx.367/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru politică externă  
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 23 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.214 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  (Pl-x 334/2019) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 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 de depunere a amendamentelor: 25 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 1 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale  (Pl-x 335/2019) 

Cu această propunere legislativă 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: 25 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 1 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

 5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale                     
(Pl-x 336/2019) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 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 de depunere a amendamentelor: 25 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 1 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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 6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare   (Pl-x 370/2019) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 25 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 1 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 
 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării 
Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 
2021”,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 16.09.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.371/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă    
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 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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8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc 
stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor,  proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.09.2019 (PLx.372/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 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 

 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice   proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.09.2019 
(PLx.373/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 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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10. Proiectul de Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii 

alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de 
lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 16.09.2019 primit 
de la Guvern  (PLx.374/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 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 

 
 
11. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii 

antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de 
Combatere a Fraudelor, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 
de Senat la data de 16.09.2019 primit de la Guvern  (PLx.375/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 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: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 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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12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul 
în Transportul Rutier, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.376/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

 13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.377/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:         
  - 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: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 

la distanţă, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.378/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru  
    elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în  
    materie electorală 
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 
 

15. Proiectul de Lege privind suspendarea permisului auto, proiectul de lege 
se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.379/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:         
   - Comisia pentru industrii și 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  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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16. Proiectul de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al 
art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.380/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un 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 aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

17. Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.381/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale   
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 



10 

 
18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea 

nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute 
la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.382/2019)  

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 buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) 

ale articolului 16, precum şi  a Anexei din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile 
oficiale, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data 
de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.383/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 
 



11 

 
 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului 

asistentului social în România nr.466/2004, proiectul de lege se consideră adoptat 
de Senat în forma iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României  (PLx.384/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
electoral, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data 
de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.385/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru  
    elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în  
    materie electorală 
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 
22. Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.386/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:         
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - 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: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.387/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României  (PLx.388/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
         În fond urmînd 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  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 
privind fondul funciar, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.389/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
         În fond urmînd a elabora un 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 de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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26. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 
privind Codul silvic, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 16.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.390/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
         În fond urmînd a elabora un raport comun:         
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
    

  Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 septembrie 2019 


