
 
 

 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.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.29/2019)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - 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: 19 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 26 februarie 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, 
județean și local, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 
la data de 06.02.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.30/2019)  
 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 sănătate şi familie  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 26 februarie 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 Legii arhivelor,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.31/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                        
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 26 februarie 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 completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 

privind activitatea de metrologie, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.32/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - 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: 20 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 28 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din România, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 
în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.33/2019)  
 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 transporturi şi infrastructură  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 28 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi 

Marketingul Produselor Agroalimentare, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României (PLx.34/2019)  
 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 pentru muncă şi protecţie socială   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 28 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
7. Proiectul de Lege pentru completarea art.56¹ 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 se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României  (PLx.35/2019)  
 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: 20 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 28 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de 
război, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 06.02.2019 
(Plx.36/2019) 
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 28 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 

 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru 
modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  proiectul de 
lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.37/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                       

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 19 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 26 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.38/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,  proiectul de lege 
se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.39/2019)  
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 
privind comercializarea produselor alimentare,  proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României  (PLx.40/2019)  
 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 industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 13. Proiectul de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
06.02.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.41/2019)  
 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: 25 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 14. Proiectul de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul 
pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, 
pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru 
modificarea art.85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.42/2019)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
  - 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: 25 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 15.  Propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al 
articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 06.02.2019 (Plx.43/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                        

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 16. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
06.02.2019 (Plx.44/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - 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: 25 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 februarie 2019 


