
Bucureşti, 13 aprilie 2021 
Nr. P1x.278,PLx64,P1x.245,P1x.189,PLx.380, 

P1x.488,PLx.479,PLx.437,PLx.311,PLx.69, 
P1x.190,P1x.574,PLx.377,PLx.594,P1x.221, 
PLx.375,P1x.296,PLx.524,P1x.402,P1x.520, 
PLx.526,P1x.516,P1x.527,PLx.105 

Doamnă Preedinte, 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 13 aprilie 2021, Camera Deputaţilor a 

respins următoarele iniţiative legislative: 
~ 

L i3 / 4 .& 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (P1-x 278/2018) 

~ 
2. Proiectul e L ' ' ' ' ' ' 'd Lege pentru modificarea ahn.1 mdice 1 al art.67 indlce 1 din 

Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (PL-x 64/2021) 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului 

fiscal (P1-x 245/2018) 

L3 4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (P1-x 189/2019) 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.118 a1in.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a1 art.32 

alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

(PL-x 380/2019) 

6. Propunerea legislativă privind activitatea de medicină legală în România 

(P1-x 488/2019) 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 

privind plata defalcată a TVA (PL-x 479/2019) 
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L 4 8. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, 

precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din 

România (PL-x 437/2018) 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 a1 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de not 

întreprinderi mici şi mijlocii (PL-x 311/2019) 

L '/0'~ 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 

privind regimul mornuntelor şi operelor comemorative de război (PL-x 69/2017) 

11. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal (P1-x 190/2017) 

L 3iS~ 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 

(P1-x 574/2015) 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea 

nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 377/2019) 

14. Proiectul de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul 

integrat de cadastru şi carte funciara in baza posesiei inregistrate în Registru Agricol 

sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de 

proprietate (PL-x 594/2019) 

15. Propunerea legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române 
1 

nr.21/1991 (P1-x 221/2019) 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 

privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special dig Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor (PL-x 375/2017) 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000
 . 

- . Y pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor 

forestiere, solicitate potrivit revederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale p 

Legii nr.169/ 1997 (P1-x 296/2013) 



3 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 145 alin.(3) 

şi completarea art. 152 din Codul Muncii (PL-x 524/2019) 

('  a 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 
. ~r ~~~ 

3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 (P1-x 402/2018) 

~ 20. Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele 

de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 

(P1-x 520/2017) 

ć ~ i ~ 21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală (PL-x 526/2015) 

L4 1 22. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.187 

din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, respectiv a disp. art.39 din Legea nr.51/1995 privind profesia de avocat 

(P1-x 516/2014) 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea i completarea Legii 7 8/2000 p g p ~ p g 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (P1-x 527/2014) 

24. Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice (PL-x 105/2010) 

Întrucât iniţiativele legislative menţionate au fost respinse de Camera 

Deputaţilor în calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din 

Constituţia României, aceste respingeri sunt definitive. 

Cu stimă, 

PREŞEDINTELE 

CAMER ► I DEPUTĘŕOR 
JA ĺťt'h ~v ~ w

LUDOVIC ORBAN 

Doamnei ANCA DANA DRAGU 
PREŞEDINTELE SENATULUI 

dana.popescu
Rectangle




