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ROMANIA

PRE^EDINTE Bucure$ti, 5 octombrie 2021
Nr. Plx609, Plx573,Plx633,PLx533, 

PLx57,PLx457,PLx32,Plx659, 
P1x65J;P1x339,PLx131,PLx459

Doamna Presedinte,

Va facem cunoscut ca, m §edin^a din 5 octombrie 2021, Camera Deputa^ilor a 

respins urmatoarele initiative legislative:

1. Propunerea legislative privind reglementarea activitatilor de sanatate 

premedicale desfa§urate de catre grupuri organizate in mod juridic pe teritoriul 

national al Romaniei (Pl-x 609/2018)

2. Propunerea legislative privind infiintarea Societetii Nationale „Cai de 

Rase” - S.A. in cadrul A.N.S.V.S.A. §i preluarea patrimoniului acesteia de la 

Directia de Cre§tere, Exploatare §i Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei 

Nationale a Padurilor - ROMSILVA (Pl-x 573/2018)

Propunerea legislative pentru modificarea §i completarea Legii 

nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea §i functionarea asociatiilor de 

proprietari (Pi-x 633/2018)

4. Proiectul de Lege pentru acordarea stimulentului de rise persoanelor care 

lucreaza in servicii de ingrijire pentru varstnici (PL-x 533/2020)

^j^\)P^5, Proiectul de Lege privind infiintarea, organizarea §i functionarea Bancii 

de Dezvoltare a Romaniei - S.A. (PL-x 57/2018)

6, Proiectul de Lege privind functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - 

EximBank S.A. (PL-x 457/2017)

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonantei Guvemului nr.20/1992

privind activitatea de metrologie (PL-x 32/2019)
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8. Propunerea legislativa pentm completarea Legii nr. 182/2002 privind 

protec^ia informa^iilor clasificate (Pl-x 659/2020)

Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea articolului 49 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 635/2018)

lO.Propunerea legislativa privind modificarea Legii 

privind exproprierea pentru cauza publica (Pl-x 339/2018)

c

33 din 27 mai 1994

p^^ 11. Proiectul de Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr.448/2006 

privind protec^ia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

(PL-X 131/2019)

Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 459/2018)

Intrucat ini^iativele legislative men^ionate au fost respinse de Camera 

Deputa^ilor m calitate de Camera decizional^ potrivit prevederilor art.75 alin.(3) 

din Constitu^ia Romaniei, aceste respingeri sunt definitive.

Cu stima,

PRE§EDINTELE 
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LUDOVIC ORBAN

Doamnei ANCA DANA DRAGU 
PRE§EDINTELE SENATULUI
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