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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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.26¹ din Legea 

audiovizualului nr.504/2002  (Plx.374/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                      naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 4 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 
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2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a – Reţeaua 

de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001  (Plx.387/2018)  

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 4 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senatul 

 

 

3. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data 

de 11.09.2018, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.471/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 26 septembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 4 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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