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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 modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat la data de 20.03.2019 (PLx.158/2019)  

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 2 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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2. Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă                   

a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, proiectul de lege 
a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 20.03.2019  
(PLx.159/2019)  

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 mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 2 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

3. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, proiectul de lege a 
fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 20.03.2019  
(PLx.160/2019)  

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 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: 2 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 

privind calitatea în construcţii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
20.03.2019  (PLx.161/2019)  

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: 2 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

5. Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă                    
a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.03.2019  (Plx.162/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 3 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 11 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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6. Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind regimul străinilor în România, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 20.03.2019  (Plx.163/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
  - 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: 3 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 11 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 
nr.46/2003 privind drepturile pacientului, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 20.03.2019  (Plx.164/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 3 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 11 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 

Bucureşti – Braşov, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 20.03.2019 
(PLx.165/2019)  

Cu acest proiect de lege 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  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 9. Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 

Braşov-Bacău, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 20.03.2019 
(PLx.166/2019)  

Cu acest proiect de lege 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  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii „Autostrada 

Nordului”, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 20.03.2019 
(PLx.167/2019)  

Cu acest proiect de lege 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  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în 
domeniile apărării si securităţii, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
20.03.2019 (PLx.168/2019)  

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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12. 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 la data de 20.03.2019 (PLx.169/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 5 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.03.2019  (Plx.170/2019)   
 Cu această propunere legislativă 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 industrii şi servicii  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 20.03.2019  (Plx.171/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost 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 transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

15. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
20.03.2019  (Plx.172/2019)   
 Cu această propunere legislativă 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: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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16. Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227                    

din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 20.03.2019  (Plx.173/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost 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 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: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din 
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.03.2019  
(Plx.174/2019)   
 Cu această propunere legislativă 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 politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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  18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.291 

alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 20.03.2019  (Plx.175/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - 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: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

19. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din 
Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
20.03.2019  (Plx.176/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - 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: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 20.03.2019  (Plx.177/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - 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 de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 martie 2019 


