
     

          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 Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.383 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial                     
al României, Partea I, nr.549  din 4 iulie 2019,  legea a fost reexaminată şi 
adoptată de Senat la data de 26.11.2019  (PLx.132/2017/2019) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.133 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond urmînd a elabora un raport comun:             

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; **)   
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic     

  
 Termen de depunere a raportului: 16 decembrie 2019  *)   

  
 *)  Potrivit art.133 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.133 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
           **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia 
pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. 
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 2. Reexaminarea Legii privind înfiinţarea Fondului Suveran de 
Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative, 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.531 din 18 iulie 2019, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.674 din 2 august 2019,  legea 
a fost reexaminată şi respinsă de Senat la data de 26.11.2019                     
(PLx.236/2018/2019)   

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.133 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond urmînd a elabora un raport comun:             

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; **)   
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  
 Termen de depunere a raportului: 16 decembrie 2019  *)   

  
 *)  Potrivit art.133 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.133 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
            **)  În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
pentru politică economică. 
 

 3. Reexaminarea Legii pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.384 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.499 din 20 iunie 2019,  legea a fost reexaminată şi 
respinsă de Senat la data de 26.11.2019   (PLx.71/2019)    

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.133 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond:                     
         - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi **)   

  
 Termen de depunere a raportului: 16 decembrie 2019  *)   

  
 *)  Potrivit art.133 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.133 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
       **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
juridică. 
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 4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în materie electorală, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.146 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea 
I, nr.240  din 26 martie 2019,  legea a fost reexaminată şi respinsă  de Senat la 
data de 26.11.2019  (PLx.427/2018/2019)    

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.133 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond:                     
         - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi **)   

  
 Termen de depunere a raportului: 16 decembrie 2019  *)   
 
         *)  Potrivit art.133 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.133 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
       **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
juridică. 
 
 
 

 5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, legea a fost reexaminată și respinsă 
de Senat la data de 26.11.2019   (Plx.157/2019)     
         Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.136 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
          În fond urmînd a elabora un raport comun:             

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  17 decembrie 2019    
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.620/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
 servicii specifice  
 Pentru aviz:  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din                    
16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României (PLx.621/2019)  

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: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării acestora în România, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României (PLx.622/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.623/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României (PLx.624/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

11. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte 
normative în materie electorală, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.625/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României (PLx.626/2019)  

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: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

13. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 
dispoziţiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 26.11.2019  (PLx.627/2019)  

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  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri,  
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.628/2019)  

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

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

15. Proiectul de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, 
precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 
forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.629/2019)  

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 aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 



9 
 

16. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 
în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.630/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

17. Proiectul de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al 
substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical, proiectul 
de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.631/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
          În fond urmînd a elabora un raport comun:    
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României  (PLx.632/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 19. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României  (PLx.633/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală precum şi a Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.634/2019)  

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: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terților prin accidente de vehicule și tramvaie, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României  (PLx.635/2019)  

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  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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22. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției 
Mediului nr.137/1995, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.636/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice   
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

 23. Proiectul de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a 
animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.637/2019)  

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: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 
2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 26.11.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.638/2019)  

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 muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - 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: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

25. Propunerea legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 26.11.2019 (PLx.639/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
2 decembrie 2019 
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