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Doamna Presedinte,

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 20 aprilie 2021, Camera Deputa^ilor a 

respins urmatoarele initiative legislative:

Propunerea legislative pentru modificarea §i completarea Legii 
nr. 136/2015 pentru finantarea revistelor de cultura reprezentative din Romania

(Pl-x 256/2019)
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2. Propunerea legislative pentru modificarea §i completarea Legii adop^iei

nr.273/2004 (Pl-x 489/2018)

3. Propunerea legislative pentru completarea art. 28 din Ordonan^a de urgen^e

a Guvemului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (Pl-x 88/2019)

4. Propunerea legislative pentru modificarea si completarea Ordonantei 
OiE
nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (Pl-x 692/2018)

Propunerea legislative privind completarea Legii nr. 119/1996 privind 

actele de stare civile, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.339/18.05.2012

(Pl-x 275/2019)
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Propunerea legislative privind trecerea unor luciuri de apa sau portiuni din 

acestea §i taluzuri ale barajelor §i lacurilor de acumulare din proprietatea publica a 

statului m administrarea unor consilii locale ale unitatilor administrativ-teritoriale
(Pl-x 115/2019)

7. Proiectul de Lege pentru modificarea §i completarea art.4 §i art.5 din 

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurata cu mcepere de la 6 martie 1945, precum 

§i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri (PL-x 495/2019)

8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in

construc^ii (PL-x 563/2019)

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PL-X 566/2019)

10. Proiectul de Lege privind suspendarea permisului auto (PL-x 379/2019)

11. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 

privind acordarea de indemnizafii §i sporuri invalizilor, veteranilor §i vaduvelor de

razboi (PL-x 452/2019)

12. Propunerea legislativa privind completarea Ordonanfei Guvemului 

nr. 195/2002 privind circulafia pe drumurile publice (Pl-x 283/2019)

LiSh -Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului

§i a publicitafii imobiliare (Pl-x 362/2019)

14. Proiectul de Lege privind modificarea §i completarea Legii nr. 154/2017 

pentru modificarea §i completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea §i 

autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 500/2019)

15. Proiectul de Lege privind modificarea §i completarea Legii nr. 185/2013 

privind amplasarea §i autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 501/2019)
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m 16. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 

privind apararea impotriva incendiilor (PL-x 567/2019)

_ 17. Propunerea legislativa privind modificarea §i completarea Legii 

nr.514/2003 privind organizarea §i exercitarea profesiei de consilier juridic, precum 

§i pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind 

recunoa§terea diplomelor §i calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate 

din Rom^ia, cu modifrcarile §i completarile ulterioare (Pl-x 235/2019)

18. Proiectul de Lege pentru modificarea §i completarea Ordonanfei 

Guvemului nr.81/2000 privind inspecfia tehnica periodica a vehiculelor 

mmatriculate sau mregistrate in Romania (PL-x 307/2019)

19. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2008 

privind aprob^ea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.7/2008 pentru modificarea 

si completarea Ordonantei Guvemului nr.39/2005 privind cinematografia, precum 

si pentm modificarea Legii nr.328/2006 pentm aprobarea Ordonantei Guvemului 

nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 512/2020)

119.

20. Propunerea legislativa pentm completarea art. 14 din Legea nr.3/2000

privind organizarea §i desfa§urarea referendumului (Pl-x 286/2019)

21. Propunerea legislativa pentm modificarea §i completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecfia §i promovarea drepturilor copilului (Pl-x 91/2019)

legislativa privind completarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedura civila, republicata m Monitoml Oficial al Romaniei Nr.247 din 

10.04.2015 (Pl-x 284/2019)
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23. Propunerea legislativa pentru completarea art. 11 din Legea nr.46/2008 

privind Codul silvic §i pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea publica §i regimul juridic al acesteia (Pl-x 361/2019)

24. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat (Pl-x 532/2018)

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

Deputalilor m calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din 

Constitu^ia Romaniei, aceste respingeri sunt definitive.

Cu stima,

PRE^EDINTELE 
CAMEREI DEPOT AI3LDR

LUDOVIC ORBAN

Doamnei ANCA DANA DRAGU 
PRE^EDINTELE SENATULUI

dana.popescu
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