
     

          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 de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor,  legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 
02.12.2019   (PLx.133/2018/2019) 
         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 buget, finanţe şi bănci  
 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii    
   specifice;    
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019   
 Termen de depunere a raportului:  17 decembrie 2019    
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a 
crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de 
reproducție, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 02.12.2019 
(PLx.640/2019)  

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 buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități 
economice autorizate, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 
Senat la data de 02.12.2019  (PLx.641/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
           - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 C la 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat la data de 02.12.2019  (PLx.642/2019)  

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: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

5. Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat, deţinut de 
România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în 
conformitate cu Rezoluţia nr.663/2018 privind „Majorarea generală de capital 
2018” şi Rezoluţia nr.664/2018 privind „Majorarea selectivă de capital 2018”, 
adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare la 1 octombrie 2018, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
02.12.2019  (PLx.643/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării 
parcării bicicletelor în spații publice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 
data de 02.12.2019  (PLx.644/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 
privind asociațiile pensionarilor, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
02.12.2019  (PLx.645/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 02.12.2019  
(PLx.646/2019)  

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 și servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 02.12.2019  
(PLx.647/2019)  

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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                       naționale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
antițigănismului, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 
la data de 02.12.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.648/2019)  

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

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
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 02.12.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României (PLx.649/2019)  

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 comunitățile de români din afara granițelor țării  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de 
sărbătoare națională, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
02.12.2019 (PLx.650/2019)  

Cu această propunere legislativă 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 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: 12 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 decembrie 2019 


