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Bucureşti,
PREŞEDINTE

' Biroul permanent al Senatului
L..503 / 1^.10,2021I

'Zl^/Tz 555; ZlsojTWjwvT
L 215, L25r Ij&s; 1L ^51 / 4^'!
L (jiS L ^^2 L Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 13 octombrie 2021, Camera

/ Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor
LCI alin.3 din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind
^ salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 608/2018)
/ 2, Proiectul de Lege pentru completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind
"■ —— salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 502/2019)

3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 32/2020)

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerţ din 
România nr.335/2007 (PL-x 369/2020)

5. Proiectul de Lege pentru instituirea „Anului Promovării Lecturii” în 
România - 2020 (PL-x 197/2020)

6. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4^ din 
Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 592/2020)

7. Legea privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de 
despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice 
nefavorabile, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.591 din 
14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.881 
din 28 septembrie 2020 (PL-x 288/2020/2021)

8. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal şi pentru completarea Legii nr. 170/2010 privind impozitul specific unor 
activităţi (PL-x 355/2020)

Doamnă Preşedinte,

Deputaţilor a respins următoarele iniţiative legislative:
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9. Proiectul de Lege referitor la procedura privind emiterea somaţiei de 
plată pentru creanţele necontestate (PL-x 515/2016)

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PL-x 506/2017)

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe lonescu- 
Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru 
realizarea obiectivului de investiţie „Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov” (Pl-x 651/2020)

12. Proiectul de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată
(PL-X 587/2020)

13. Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al 
comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, reexaminată ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.636 din 23 septembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.934 din 12 octombrie 2020 
(PL-X 527/2019/2021)

14. Legea pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al 
Judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, reexaminată 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.640 din 23 septembrie 2020, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.934 din 12 octombrie 
2020 (PL-X 568/2019/2021)

„ 15. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.29i din Legea îmbunătăţirilor
funciare nr. 138/2004 (PL-x 56/2018)

16, Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical 
din România (Pl-x 654/2009)

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.46 din 
Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată (Pl-x 389/2015)

L 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Nr. 576 din 13 august 2010 (Pl-x 410/2016)

ir\'5¥\^6\^19.~Pfoi^tul'de“Lege pentru modificarea şi completarea-Legii-nr^l 35/2010- 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
(PL-X 391/2014)

l_C\\20l5 20. Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor 

politice nr. 14/2003 (Pl-x 387/2015)
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l_Gei5\20l'5 21. Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 33/2016)

L55'i^ 22. Proiectul de Lege privind jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor
al Preşedintelui României, al Primului-ministru, al miniştrilor şi al celorlalţi 
membri ai Guvernului (PL-x 372/2015)

23. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna 
desfăşurare a alegerilor şi a referendumului din România (Pl-x 424/2014)

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,

P.PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN-CLAUDIU ROMAN

Doamnei ANCA DANA DRAGU 
PREŞEDINTELE SENATULUI

dana.popescu
Rectangle




