VOT FINAL
14.11.2018

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 79 /2018).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
2.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea
diseminării conţinutului online cu caracter terorist O contribuţie a Comisiei
Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018
COM(2018) 640 (PH CD 80 /2018).

Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
II. LEGI ORDINARE
A.ADOPTĂRI
3.

Legea privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare, reexaminată la cererea Preşedintelui României
(PL-x 493/2017/2018) – lege ordinară

Comisia juridică propune ADOPTAREA LEGII în forma
adoptată de Senat.
Cameră decizională

4.

Proiectul de Lege privind declasificarea unor documente (PL-x 616/2018)
– lege ordinară
Procedură de urgenţă
declasificarea Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr.17/2005 privind combaterea corupţiei, fraudei şi spălării banilor, precum şi a tuturor documentelor
care conţin informaţii clasificate având ca temei această hotărâre, prin derogare de la prevederile
art.24 din Legea nr.182/2002. De asemenea, se propune ca, de la data intrării în vigoare a legii,
declasificarea să opereze de drept, fără nicio altă procedură, iar informaţiile să fie de interes public.
Totodată, persoanele care se consideră vătămate într-un drept ori interes legitim de efectele
produse de documentele prevăzute, să poată, în termen de 6 luni, să se adreseze instanţelor
competente pentru constatarea încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi repararea
prejudiciului suferit.

Obiect de reglementare:

Comisia juridică şi Comisia
ADOPTAREA proiectului de lege.

pentru

apărare

propun

Cameră decizională
5.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor
aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă (PL-x 549/2018) – lege ordinară
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare:

desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca
unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de elicoptere uşoare, medii/grele, precum
şi de simulatoare de zbor, pentru Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne,
destinate executării misiunilor operative în situaţii de urgenţă.

Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
6.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
(PL-x 482/2018) – lege ordinară
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare:

completarea Legii nr.15/1990 cu un nou articol, art.31, în sensul
creării posibilităţii reorganizării regiilor autonome ca societăţi, reglementate de Legea societăţilor
comerciale nr.31/1990, având ca acţionar unic statul român sau autoritatea administraţiei publice
locale. Reorganizarea se va face prin hotărâre de Guvern sau, după caz, prin hotărârea consiliului
local/hotărârea consiliului judeţean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Comisia pentru politică economică propune ADOPTAREA
proiectului de lege.
Cameră decizională
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7.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar
pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene în primul semestru al anului 2019 (PL-x 519/2018) – lege
ordinară
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare:

stabilirea unor măsuri referitoare la asigurarea personalului necesar
pregătirii preluării şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în
primul semestru al anului 2019, în sensul instituirii posibilităţii detaşării funcţionarilor publici sau a
funcţionarilor publici cu statut special pe posturi contractuale.

Comisia pentru muncă şi Comisia pentru administraţie publică
propun ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
8.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare (PL-x 548/2018) – lege ordinară
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare:

modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.82/2011, în sensul suplimentării personalului Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare cu 200
de muncitori specializaţi, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul naţional de reabilitare
a infrastructurii principale de irigaţii din România 2016-2020.

Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului
de lege.
Cameră decizională
9.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 99/2018) – lege ordinară
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare:

adoptarea unor măsuri temporare care să conducă la suspendarea
pentru o perioadă limitată de timp, de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a obligaţiei
deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române,
precum şi a deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane
juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, de plată a contribuţiei trimestriale datorate
pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană.

Comisia pentru buget şi Comisia pentru sănătate propun
ADOPTAREA proiectului de lege.
Cameră decizională
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10. Legea privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană,
reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 79/2018/6.06.2018)
– lege ordinară

Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA LEGII.
Cameră decizională

II. LEGI ORDINARE
B.RESPINGERI
11. Legea pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, reexaminată la cererea
Preşedintelui României (PL-x 370/2014/19.12.2014) - lege ordinară

Comisia juridică şi
RESPINGEREA LEGII.

Comisia

pentru

buget

propun

Cameră decizională
12. Legea privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului BrătianuFlorica („Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de
către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, reexaminată ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 777 din 28 noiembrie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1011 din 20 decembrie 2017
(PL-x 77/2017/2018) – lege ordinară

Comisia juridică şi Comisia
RESPINGEREA LEGII.
Cameră decizională
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pentru

cultură

propun

III. LEGI ORGANICE
A.ADOPTĂRI
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie (PL-x 533/2018) – lege organică
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare:

stabilirea unor măsuri pentru operaţionalizarea, până la data de 23
octombrie 2018, a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, astfel încât să fie respectate
prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, evitându-se astfel afectarea procedurilor judiciare în
cauzele care intră în competenţa secţiei, precum şi crearea unui blocaj instituţional.

Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii
legislative în domeniul justiţiei propune ADOPTAREA
proiectului de lege.
Prima Cameră sesizată – Data depunerii la Camera Deputaţilor 10.10.2018; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 20.11.2018, potrivit art.115 din Constituţie şi
art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul justiţiei (PL-x 542/2018) – lege organică
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei,
respectiv din Legea nr.303/2004, Legea nr.304/2004 şi Legea nr.317/2004, în vederea îmbunătăţirii
cadrului normativ în materia statutului judecătorilor şi al procurorilor şi organizării sistemului judiciar.
Totodată, se precizează că proiectul vizează corectarea unor situaţii generate de soluţii legislative
care urmeză să intre în vigoare, sau care au intrat deja, şi care, menţinute în forma iniţială, ar crea
disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor,
eficienţa şi calitatea actului de justiţie, drepturile anumitor categorii de magistraţi.

Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii
legislative în domeniul justiţiei propune ADOPTAREA
proiectului de lege.
Prima Cameră sesizată – Data depunerii la Camera Deputaţilor 16.10.2018; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 26.11.2018, potrivit art.115 din Constituţie şi
art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
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15. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, reexaminată ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.453 din 4 iulie 2108 , publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.617 din 18 iulie 2018
(PL-x 553/2017/2018) – lege organică

Comisia juridică
amendamente.

propune

ADOPTAREA

LEGII

cu

Cameră decizională
16. Propunerea legislativă pentru completarea
nr.504/2002 (Pl-x 374/2018) – lege organică

Legii

audiovizualului

Obiect de reglementare:

modificarea şi completarea art.26¹ din Legea nr.504/2002, în sensul
introducerii obligaţiei pentru radiodifuzori de a face distincţia clară între opinii şi fapte, de a încuraja
argumentele medicale bazate pe dovezi şi de a include în program opinia unui medic specialist cu
experienţă în tema abordată.

Comisia pentru cultură propune ADOPTAREA propunerii
legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
18.06.2018; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 3.12.2018, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie
şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi privind
modificarea altor acte normative (PL-x 507/2018) – lege organică
Obiect de reglementare:

modificarea şi completarea Legii nr.64/2008, în sensul desemnării
Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub
Presiune, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, cu acţionar 100% statul român,
ca societate comercială pe acţiuni, de interes strategic naţional, fiind garantul în numele statului în
vederea asigurării imparţialităţii şi calităţii actului de inspecţie. De asemenea, se propune
introducerea unei noi anexe la lege, unde sunt enumerate echipamentele şi instalţiile pentru care
verificările tehnice sunt în piaţa liberalizată şi realizate de persoanele fizice şi juridice autorizate,
clarificându-se, astfel, care servicii rămân sub controlul statului şi care sunt liberalizate.

Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de
lege.
Cameră decizională
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18. Propunerea legislativă privind măsurile de control al tuberculozei
(Pl-x 470/2016) – lege organică
Obiect de reglementare:

prevenirea şi controlul tuberculozei în rândul populaţiei şi acordarea
unor drepturi şi servicii facultative pacienţilor cu tuberculoză, în vederea diminuării cazurilor de
tuberculoză în România, precum şi reducerea semnificativă a riscului de infectare la care este
supusă populaţia sănătoasă prin contactul cu persoanele infectate.

Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA propunerii
legislative.
Cameră decizională
___________
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