
     

          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. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 
aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire 
paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea            
primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea administraţiei publice locale                   
(Pl-x 751/2018/2019)                                   
   

Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, următoarele comisii: 
 

În fond urmând a elabora un raport comun: 
 

 - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
 - Comisia pentru sănătate şi familie  
 - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională      
  

     Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019    
 Termen de depunere a raportului :  5 noiembrie 2019     
 

- Cameră decizională: Senatul  
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 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 14.10.2019, în condiţiile art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.470/2019)  
  

 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:   29 octombrie 2019    
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 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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 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 
Președintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 
Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare 
și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, proiectul de 
lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 14.10.2019, în 
condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.471/2019)  

 

Cu acest proiect de lege 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale   
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

 

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 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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 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă, la data de 14.10.2019 (PLx.472/2019) Prioritate 
legislativă 
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - 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:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.66/2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind 
înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului,                     
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
14.10.201 (PLx.473/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 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 pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea 
nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine 
pentru activitatea de reproducție, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 14.09.2019 (PLx.474/2019)  
  

 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  
 Pentru avize: 
   - 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:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 
 
 
 7. Proiectul de Lege privind identificarea electronică şi serviciile de 
încredere pentru tranzacţiile electronice, proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat  la data de 16.10.2019 (PLx.475/2019)   
  

  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 industrii şi servicii  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 

 



6 

 
 8. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, proiectul de lege a fost 
adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat  la data de 16.10.2019 (PLx.476/2019)  
 

 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 industrii şi servicii  
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

 9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, proiectul de lege a fost adoptat, 
în procedură de urgenţă, de Senat   la data de 16.10.2019 (PLx.477/2019)  
  

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 industrii şi servicii  
   - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
   - 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:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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 10. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 
Senat la data de 16.10.2019 (PLx.478/2019)  
  

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 industrii şi servicii  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - 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:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 
 11. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 
privind plata defalcată a TVA,  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 16.10.2019 (PLx.479/2019)   
  

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

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 
proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat  la data de 
16.10.2019  (PLx.480/2019)  
  

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

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   

 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 
 
 13. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare 
a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, proiectul de lege 
a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 16.10.2019 
(PLx.481/2019)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - 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:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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 14. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul 
competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și 
completarea unor acte normative, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 16.10.2019 (PLx.482/2019)   
 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
   - Comisia pentru sănătate şi familie  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019    
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   

 
- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 
 
 15. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii societăților 
nr.31/1990 și a Legii contabilității nr.82/1991, proiectul de lege a fost adoptat, în 
procedură de urgenţă, de Senat  la data de 16.10.2019 (PLx.483/2019)  
  

 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 politică economică, reformă şi privatizare  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   29 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  5 noiembrie 2019   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale 
naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, proiectul de lege a fost adoptat  de 
Senat la data de 14.10.2019 (PLx.484/2019)  
 

 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 buget, finanţe şi bănci    
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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:   30 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:   7 noiembrie 2019    

 
- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 
 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 
privind calitatea în construcţii, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 14.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.485/2019)   
 

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:   30 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:   7 noiembrie 2019    

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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 18. Proiectul de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii 
Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri 
privind protejarea acestora,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
14.10.2019 (PLx.486/2019)  
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:   30 octombrie 2019   
Termen de depunere a raportului:   7 noiembrie 2019    

 
- Cameră decizională: Camera Deputaților  

 
 
 
 
  
 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2019 ((Plx.487/2019)  
 

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  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:   30 octombrie10.2019   
 Termen de depunere a raportului:   7 noiembrie 2019    
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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 20. Propunerea legislativă privind activitatea de medicină legală în România, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.10.2019 
(Plx.488/2019)  
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - 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  
 

 Termen de depunere a amendamentelor:   30 octombrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:   7 noiembrie 2019    

 
- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 octombrie 2019 


