
ROMANIA

pj. PRESEDINTE -----------
Biroul permanent al Senatului

1 martie 2022
Nr. PLx301,Plx413,PLx522,PLx588,PLx71, 

Plx433,PIx481,PLx438,PLx47,PIxl65, 
PLx582,Plx848,PIx849,Plx846,PLx374, 
PLx89,PIx366,PLx286

Bucure$ti,

> ' y i Domnului Presedinte,

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 1 martie 2022, Camera Deputa^ilor a 
respins urmatoarele initiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
(PL-x 301/2020)

milOS^

MO. 2. Propunerea legislative pentru modificarea si completarea Codului
Silvic din 2008 (Pl-x 413/2020)

lisi mi. 3. Proiectul de Lege privind desfiintarea Academiei Oamenilor de Stiinta 
din Romania (PL-x 522/2021)

.'v\S 3.015. 4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele 
masuri pentru asigurarea transparentei m exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor publice §i m mediul de afaceri, prevenirea §i sanctionarea coruptiei 
(PL-X 588/2019)

5. Proiectul de Lege privind unele masuri de sprijin financiar pentru 
structurile sportive de interes general §i national putemic afectate in contextul 
crizei COVID-19, acordate de la administratia publica centrala sau locala, fonduri 
nerambursabile §i din bugetul de stat (PL-x 71/2021)

6. Propunerea legislativa privind modificarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea §i funcfionarea Academiei Oamenilor de §tiinta din Romania 
(Pl-x 433/2020)

3109-0. 7. Propunerea legislativa privind modificarea Legii nr.230/2008 privind
infiintarea §i funcfionarea Academiei de §tiinte Tehnice din Rom^ia §i a Legii 
nr.264/2004 privind organizarea §i functionarea Academiei de §tiinte Medicale 
(Pl-x 481/2020)

8. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii (PL-x 438/2021)

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 (PL-X 47/2021)

10. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 
31/1990 privind Legea Societatilor (Pl-x 165/2021)
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L, 11. Proiectul de Lege privind aprobarea unor masuri fiscal-bugetare pentru
acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului (PL-x 582/2021)

12. Propunerea legislativa privind organizarea §i desfa§urarea votului prin 
coresponden^a al cetatenilor romani cu domiciliul sau re§edin^a in strainatate 
(Pl-x 848/2015)

13. Propunerea legislativa privind organizarea, desfa§urarea §i exercitarea 
votului prin coresponden^a de catre ceta^enii rom^i din strainatate 
(Pl-x 849/2015)

10^.^ 14. Propunerea legislativa privind exercitarea prin corespondenta a
dreptului de vot de catre alegatorii romani cu domiciliul sau re§edinta in 
strainatate (Pl-x 846/2015)

15. Proiectul de Lege privind buletinul de vot §i procedura de vot in 
vederea prevenirii §i combaterii fraudei electorale (PL-x 374/2015)

Proiectul de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil si pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului 
si a publicitatii imobiliare (PL-x 89/2020)

17. Propunerea legislativa pentru modillcarea §i completarea Legii nr.208 
din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului §i a Camerei Deputa^ilor, precum §i 
pentru organizarea §i func^ionarea AutoritSlii Electorale Permanente 
(Pl-x 366/2018)

18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 alin.(l') si (1^) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 286/2021)

intrucat inijiativele legislative menlionate au fost respinse de Camera 
Deputa^ilor in calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor art.75 alin.(3) 
din Constitu(ia Romaniei, aceste respingeri sunt definitive.
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Cu stima.
PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU

dLA^

Domnului FLORIN-VASILE cITU 
PRE§EDINTELE SENATULUI
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