
     

          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 între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 
mai 2018, primit de la Guvern (PLx.402/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 10 octombrie 2019 
                - Cameră decizională: Senatul 

 

 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare   (Plx.365/2019) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       Naționale 
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

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

                - Cameră decizională: Senatul 
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 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 
25.09.2019   (Plx.148/2019)  

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor 

În fond:  
 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii       
specifice    
  

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă 
„RO-ALERT”, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
23.09.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.403/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmînd a elabora un raport comun:         

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 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: 9 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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5. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 
Uniunii prin mijloace de drept penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 23.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României  (PLx.404/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale  

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 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 
 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfășurării unor proiecte 
culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 23.09.2019 (PLx.405/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmînd a elabora un raport comun:         

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru politică externă 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - 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: 9 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 23.09.2019 
(PLx.406/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmînd a elabora un raport comun:         

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
  naţionale  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 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 
 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
transportului de persoane, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă,la data de 23.09.2019 (PLx.407/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmînd a elabora un raport comun:         

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 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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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 25.09.2019 
(PLx.408/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 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 
 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă,la data de 25.09.2019 (PLx.409/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - 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: 9 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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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi 
bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor 
din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții 
de credit și subîmprumutate operatorilor economici, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă,la data de 25.09.2019 (PLx.410/2019)  

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 industrii şi servicii   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 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 
 
 
12. Proiectul Legii turismului, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 23.09.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.411/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond urmînd a elabora un raport comun:         

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 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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13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18 din 1991 şi pentru modificarea şi completarea art.III din Legea nr.169 din 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 23.09.2019, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.412/2019)  

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  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
  naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 25.09.2019 (PLx.413/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în 
domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a 
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina,  
proiectul de lege  a fost adoptat de Senat la data de 25.09.2019 (PLx.414/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
16. Proiectul de Lege de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,  
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 23.09.2019, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.415/2019)  

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

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

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
25.09.2019  (PLx.416/2019)  

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

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
25.09.2019  (PLx.417/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - 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: 15 octombrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 22 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Proiectul de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) 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 de Senat la 
data de 25.09.2019  (PLx.418/2019)  

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 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 
 

20. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 25.09.2019 (Plx.419/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
 naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

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

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
1 octombrie 2019 


