VOT FINAL
12.06.2019

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
1.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 24/2019).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
II. LEGI ORDINARE
A.ADOPTĂRI
2.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(PL-x 729/2018) – lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002, în sensul stabilirii regulilor privind reducerea, la cererea titularului permisului de
conducere, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru
apărare și Comisia pentru transporturi propun ADOPTAREA
proiectului de lege.
Cameră decizională
3.

Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
(PL-x 263/2019) – lege ordinară
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare: abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada de la încheierea
primei sesiuni ordinare a anului 2019 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua
sesiune ordinară a anului 2019.

Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională

4.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 487/2018) – lege
ordinară
Obiect de reglementare: modificarea art.22 din Legea nr.153/2017, în sensul stabilirii ca
beneficiari ai sporului de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia
de încadrare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, a tuturor
persoanelor cu handicap grav şi accentuat.

Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA propunerii
legislative.
Cameră decizională
5.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri (PL-x 243/2018) – lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011, în sensul
includerii şi a silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor în cadrul cărora se poate presta munca necalificată
având caracter ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru acelaşi beneficiar.

Comisia pentru agricultură și Comisia pentru muncă propun
ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
6.

Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi
Marketingul Produselor Agroalimentare (PL-x 34/2019) – lege ordinară
Obiect de reglementare: înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare,
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de
stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Potrivit expunerii de motive, obiectivul
principal al acestei Agenţii este creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european
pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate
facultative instituite la nivel naţional şi european, în vederea promovării acestora.

Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului
de lege.
Cameră decizională
7.

Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea
unor acte normative (PL-x 103/2019) – lege ordinară
Obiect de reglementare: înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
din România, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, care se
desfiinţează, ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice
centrale în domeniul medicamentelor de uz uman, dispozitivelor medicale şi evaluării tehnologiilor medicale, în
subordinea Ministerului Sănătăţii.

Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
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8.

Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din
Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale (PL-x 744/2018) – lege ordinară
Obiect de reglementare: abrogarea unor alineate ale art.40 din Ordonanţa Guvernului
nr.27/2011, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999.
Proiectul de act normativ vizează abrogarea unor prevederi cu caracter special din Ordonanţa
Guvernului nr.27/2011, referitoare la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de persoane
prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare
de carduri, urmând ca această categorie de operatori economici să se doteze cu aparate de marcat
electronice fiscale. Totodată, prin proiect se preconizează exceptarea de la obligaţia utilizării
aparatelor de marcat electronice fiscale a încasărilor realizate de operatorii economici care
efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate, pe bază de
bilete emise în conformitate cu reglementările în domeniu ale Uniunii Europene, precum şi
extinderea competenţelor privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul
utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii de transport rutier naţional contra
cost de persoane, prin includerea în categoria organelor constatatoare şi a Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier.

Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi propun
ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională

9.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004
privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL-x 734/2018) – lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.295/2004, în sensul transpunerii
parţiale a Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 de
modificare a Directivei 91/477/CE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme,
precum şi a îmbunătăţirii cadrului legal în materie.

Comisia juridică și Comisia
ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
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10.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru
modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945 din motive
etnice (PL-x 225/2019) – lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea şi completarea art.4 alin.(1) din Decretul-Lege
nr.118/1990, urmărindu-se majorarea indemnizaţiei acordate foştilor deţinuţi politici şi categoriilor
asimilate, la 700 de lei pentru fiecare an de suferinţe din cauze politice, precum şi acordarea unor
indemnizaţii copiilor persoanelor care au avut de suferit din motive politice, au fost deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri.

Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
III. LEGI ORGANICE
A.ADOPTĂRI
11.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.
1/2011 (Pl-x 233/2019) – lege organică
Obiect de reglementare: modificarea art.207 alin.(5) lit.b) şi c), precum şi a art.213 alin.(7) din Legea
nr.1/2011, în scopul modificării modalităţii de alegere a decanului, precum şi al limitării clare a mandatelor
rectorilor .

Comisia pentru învățământ propune ADOPTAREA propuneii
legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
13.05.2019; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 26.06.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi
art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
12.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
(Pl-x 157/2019) – lege organică
Obiect de reglementare: rezolvarea situaţiei juridice a unor terenuri pe care sunt amplasate construcţii
edificate de către fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum. Astfel, se urmăreşte modificarea
art.24 alin.(3) din Legea nr.18/1991, în sensul extinderii categoriilor de beneficiari, foste cooperative de
producţie, foste asociaţii economice intercooperatiste şi foste cooperative de consum, indiferent de denumirea
acestora, care îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate la art.24 alin.(3) lit.a), b) şi c), în ceea ce priveşte
solicitarea înscrierii, în proprietatea acestora, a terenurilor situate în intravilanul localităţilor aferente
construcţiilor edificate, ai căror deţinători actuali sunt.

Comisia pentru agricultură
și Comisia juridică propun
ADOPTAREA propunerii legislative.
Cameră decizională
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13.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 98/2019) – lege
organică
Obiect de reglementare: modificarea Legii nr.263/2010, în sensul includerii în categoria beneficiarilor
pensiei pentru limită de vârstă, a persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în
locurile de muncă prevăzute la art.30 alin.(1) lit.a), care au fost disponibilizate ca urmare a închiderii unităţilor
miniere, potrivit obligaţiilor pe care şi le asumă statul roman în negocierile cu Comisia Europeană.

Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
III. LEGI ORGANICE
B. RESPINGERI
14.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004
a contenciosului administrativ (Pl-x 231/2019) – lege organică

Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 6.05.2019;
data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot
final 19.06.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor
15.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a
Educației Naționale (Pl-x 232/2019) – lege organică

Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii
legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 6.05.2019;
data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot
final 19.06.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor
___________
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