
     

          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. Propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al 
articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  (Plx.368/2019)  
 

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: 14 octombrie 2019 
Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2019 

 
 

- Cameră decizională: Senatul 
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 2. Propunerea legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, 
din Legea Nr.215/2001-Legea Administraţiei Publice Locale (Plx.369/2019)  
 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 aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2019 

 

             

- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 
 3. Propunerea legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx.391/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - 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: 14 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 octombrie 2019 

 

             

- Cameră decizională: Senatul 
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4. Proiectul de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 
proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 
02.10.2019 (PLx.420/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:              
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 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 

 
5. Proiectul de Lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor 

publice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 02.10.2019 
(PLx.421/2019)  

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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2019    
 Termen de depunere a raportului: 16 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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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru 
apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 02.10.2019 (PLx.422/2019)  
 

Cu acest proiect de lege propunem să fie sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci    
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale    

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 16 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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 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2016 privind                   
integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic                     
european proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.423/2019)  
  

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 industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2019  
 Termen de depunere a raportului: 16 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investiţiilor 
pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea 
sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților şi pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr.51/2006, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 02.10.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.424/2019)  
  

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

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 22 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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 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea 
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 02.10.2019, în condiţiile art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.425/2019)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
- 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: 15 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 22 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice 
şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 02.10.2019, în condiţiile 
art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.426/2019)   
   

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - 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: 15 octombrie 2019    
 Termen de depunere a raportului: 22 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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 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,                     
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României. 
(PLx.427/2019)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 22 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data   de 02.10.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 
III-a din Constituţia României (PLx.428/2019)  
  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   

 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 29 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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 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul 
Corpului diplomatic şi consular al României, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 02.10.2019, în condiţiile art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.429/2019)   
  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru politică externă  
 Pentru avize:  
  - 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: 15 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 22 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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 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice,                  
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.430/2019)   
  

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 22 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 

 
15. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, 

reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, proiectul de 
lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.10.2019, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.431/2019)   
  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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: 16 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data     de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.432/2019)   
  

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   

 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal al României, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 
în forma iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.433/2019)  
   

 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019    
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   

 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 18. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie „Ziua Victimelor 
Deportării în Timpul Regimului Comunist”, proiectul de lege se consideră adoptat 
de Senat în forma iniţială, la data  de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României (PLx.434/2019)   
  

  Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
 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: 16 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019  
  
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative                    
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe                     
gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei                    
Publice proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.435/2019)                                                                          Prioritate legislativă 
 

  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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019    
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 20. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.17/2019 
pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor 
Interne de a angaja şi presta servicii proiectul de lege privind respingerea 
ordonanţei a fost adoptat de Senat, la data de 02.10.2019 (PLx.436/2019)  
   

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
   

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 
privind Statutul Băncii Naţionale a României, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.437/2019)  
 

  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: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 22. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 
privind drepturile pacientului, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data   de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.438/2019)  
 

 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
  

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 23. Proiectul de Lege pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al 
autostrăzilor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data  de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.439/2019)   
  

 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 transporturi şi infrastructură  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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24. Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa 

cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului,  
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.440/2019) 
   

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      
  - Comisia pentru politică externă   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale   
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.441/2019)   
 

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 26. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea 
Librăriilor de Provincie, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data  de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.442/2019)   
   

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României (PLx.443/2019)  
  

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 28. Proiectul de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă,                    
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.444/2019)  
 

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 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: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 29. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.445/2019)  

 

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

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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30. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.446/2019)  
 

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019  
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 31. Proiectul de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care 
comercializează produsele agricole primare, proiectul de lege se consideră adoptat 
de Senat în forma iniţială, la data  de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României (PLx.447/2019)   
 

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
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 32. Proiectul de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor 
de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene,                     
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.448/2019) 
  

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 politică externă 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 33. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea 
nr.227 din  8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.449/2019)  
  

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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   

 
                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 34. Proiectul de Lege pentru 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 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.450/2019)  
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
                     - Comisia pentru sănătate şi familie 
 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: 16 octombrie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
  

 
 35. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare                     
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.451/2019) 
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 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:   16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:    24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 36. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data              
de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.452/2019)   
 

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 
 
 37. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.15 
din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate 
pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice 
pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea 
nr.334/10 decembrie 2013, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 02.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.453/2019)  
 

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

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  24 octombrie 2019   
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 38. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice                     
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 02.10.2019 (PLx.454/2019)  
 

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

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului: 24 octombrie 2019   
 

 
 
 

 39. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor (PH CD 50/2019)  
    

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru regulament 
 

 Termen de depunere a amendamentelor:  14 octombrie 2019  
 Termen de depunere a raportului:  17 octombrie 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 octombrie 2019 


