
     

          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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
04.03.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.93/2019)  

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 muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

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

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 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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2. Proiectul de Lege privind Codul aerian,  proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 04.03.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României (PLx.94/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 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 
 

 
3. Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, proiectul 

de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 04.03.2019 
(PLx.95/2019)  

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 transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 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 privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997,  
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 04.03.2019, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.96/2019)  

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

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
     specifice  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 04.03.2019  (PLx.97/2019)  

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 04.03.2019 (PLx.98/2019)  

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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
   naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
7. Propunerea legislativă privind dialogul social, propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 04.03.2019 (Plx.99/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- 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 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice,  propunerea legislativă 
a fost respinsă de Senat la data de 04.03.2019 (Plx.100/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                 
naţionale  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
9.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2019 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 04.03.2019 (PLx.101/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind 

colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 04.03.2019 (PLx.102/2019)  

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 mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

 
 

11. Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.03.2019 (PLx.103/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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12. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii 

portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor 
aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - 
S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 04.03.2019 (PLx.104/2019)  

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  

- Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

13. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor – 
Samudaripen, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.03.2019 
(PLx.105/2019)  

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

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
    naţionale 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 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: 14 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 21 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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14. Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional 

în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.03.2019 (Plx.106/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 18 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 27 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 

 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului 
paternal nr.210/1999, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
04.03.2019 (Plx.107/2019)   
 Cu această propunere legislativă 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: 18 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 27 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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