
 

 
 

 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. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei  (Plx.15/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 19 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
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2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind 

trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de 
corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora,  proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 04.02.2019 (PLx.16/2019)  
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 19 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 3. Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca 
obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.02.2019 (Plx.17/2019) 
 Cu această propunere legislativă 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 4. Propunerea legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public 
al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.02.2019 
(Plx.18/2019) 
 Cu această propunere legislativă 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  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.02.2019 
(Plx.19/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

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

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 
privind diminuarea risipei alimentare, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 04.02.2019 (Plx.20/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  

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

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.02.2019 (Plx.21/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
  - Comisia pentru politică externă   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 8. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al art.3 din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 04.02.2019 (Plx.22/2019) 
 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 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 27 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 9. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua 
naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 04.02.2019 (Plx.23/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii și servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
        naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 10. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 04.02.2019 (Plx.24/2019) 
 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 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 27 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 11. Propunerea legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de 
donație între operatorii economici și instituțiile sociale, propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 04.02.2019 (Plx.25/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru industrii și servicii  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

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

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
6 februarie 2019 


