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Nr. PLx516,Plxl75,PIx610,Plx206,Plx268, 

Plxll5,PLx644,PIx847,PLx395,PLx217, 
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Bucureşti,
..... .....™PREŞ£01NXE_________

Biroul permanent al Senatului
Lm4B55?/ "ioii.xoxx.

Domnului Preşedinte,

' ^ '^ă facem cunoscut că, în şedinţa din 8 februarie 2022, Camera Deputaţilor a
respins următoarele iniţiative legislative:

■ ■

Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor 
negative generate de situaţiile de pandemie (PL-x 516/2020)

^ 2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.291 alin,(2)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 175/2019)

L'iSi 30iX 3. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 610/2018)
lioiq 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată (Pl-x 206/2019)

QoilO- 5. Propunerea legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x 268/2020)

6. Propunerea legislativă pentru completarea art.l5 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 115/2018)

7. Proiectul de Lege 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 Urgentă Braşov” 
(PL-X 644/2020)

8. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 
(Pl-x 847/2015)

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
___ j_____dreptuLde-autor_şi.drepturilexonexe_(PL=x,395/2012)______________________

10. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii 
comerciale şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 217/2018)

„WV , 11, Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 (Pl-x 289/2021)
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13^5 Proiectul de Lege privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al
l reprezentării intereselor (PL-x 129/2019)

13.Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea 
cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor (PL-x 614/2020)

, 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 
a societăţilor (PI-x 61/2018)

I 15, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990
a societăţilor (Pl-x 60/2018)

!}0V^, 16. Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical
(PL-X 462/2013)

Uo'^i 17. Proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, 
precum şi a unor măsuri pentru buna organizare a acestora (PL-x 55/2021)

18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 
(Pl-x 419/2019)
' 19. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul 

■ Părlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în administrarea Senatului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 45/2021)

L'Btt {20. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal (PL-x 498/2019)

>Cî\^ . 21. Proiectul de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal (PL-x 518/2019)

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.
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Cu stimă,
PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR

lON-MARCEL CIQLACU

Domnului FLORIN-VASILE CÎŢU 
PREŞEDINTELE SENATULUI

dana.popescu
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