
     

          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 Acordului de parteneriat şi cooperare 
dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018, primit de la 
Guvern  (PLx.261/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 13 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Senatul  
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  2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,  
proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 
03.06.2019  (PLx.263/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizată  
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 11 iunie 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 

 
  3. Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul 
sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la 
misiuni şi acţiuni militare sau la alte operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 
statului român, precum şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 03.06.2019 
(PLx.264/2019)  

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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - 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: 13 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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  4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 
03.06.2019 (PLx.265/2019)  

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 pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 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: 13 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
  5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea 
apei potabile,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 03.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.266/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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   6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea 
apei potabile, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 03.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.267/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - 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: 13 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
  7. Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiţii „Autostrada 
Unirii Principatelor Române” şi „Autostrada Basarabia”, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 03.06.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.268/2019)  

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: 13 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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     8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2010                  
a responsabilităţii fiscal-bugetare, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 03.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.269/2019)  

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 pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
  9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
03.06.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.270/2019)  

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 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 de depunere a amendamentelor: 13 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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