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LSU, UOS^ ‘ai2>-tl3;

LUl-LSlk, Doamna Presedinte,

Va facem cunoscut ca, m ^edin^a din 9 martie 2021, Camera Deputalilor a 

respins urmatoarele initiative legislative:

Z510, 1. Propunerea legislativa privind aprobarea Programiilui pilot de investitii 

pentru infiintarea centrelor de colectare a legumelor §i fructelor in judetul 

Teleorman (Pl-x 652/2020)

lOJiO

2. Propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvemului nr. 11/2020 privind stocurile de urgen^a medicala, precum §i unele 

masuri aferente instituirii carantinei, publicata in Monitorul Oficial nr. 102 din 4 

februarie 2020 (Pl-x 394/2020)

3. Propunerea legislativa pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma 

in domeniul sanatatii, cu modificarile §i completarile ulterioare (Pl-x 358/2019)

LG(X) 1^0X0 4. Propunerea legislativa pentru modificarea art.l din Legea nr. 176/2010, 

privind integritatea in exercitarea functiilor §i demnitatilor publice, pentru 

modificarea §i completarea Legii nr. 144/2017 privind infiintarea, organizarea §i 

functionarea Agentiei Na^ionale de Integritate, precum §i pentru modificarea §i 

completarea altor acte normative (Pl-x 670/2020)

/.SffpOSC) 5. Propunerea legislativa privind amanarea datei alegerilor pentru 

autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 (Pl-x 654/2020)
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6. Propunerea legislative pentru completarea anexei nr.2 la Legea 

nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru 

modificarea si completarea altor acte normative (Pl-x 565/2020)

L(^i 1^0X0 Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea

Pre§edintelui Romaniei (PL-x 226/2020)

8. Proiectul de Lege pentru modificarea §i completarea Legii locuinfei
X0I3

nr. 114/1996 (PL-x 554/2019)

L^'hjxoXO 9. Propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea art.l din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcfii (Pl-x 658/2020)

U^X\(xo\C 10. Proiectul de Lege privind tichetele de bicicleta (PL-x 94/2017)

L Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregatirea

populafiei pentru aparare §i pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.273/2006 

privind finanfele publice locale (PL-x 183/2019)

IX^ljXolo. 12. Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate in 

proprietatea privata a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si 

Sportului, in administrarea Federatiei Romane de Rugby (PL-x 318/2020)

13. Propunerea legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatafii (Pl-x 171/2019)

14. Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanfei nr. 124/1998 

privind organizarea §i funcfionarea cabinetelor medicale (Pl-x 363/2019)
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privind completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea 

unor masuri de reglementare a pielei produselor din sectorul agricol
(PL-x 514/2020)

16. Propunerea legislative privind unele masuri privind buna organizare §i
desfa§urare a alegerilor locale din anul 2020 (Pl-x 451/2020)

17. Proiectul de Lege privind unele masuri pentm asigurarea exercitarii 

dreptului de vot in afara teritoriului Romaniei (PL-x 508/2019)

18. Propunerea legislative pentru modificarea Ordonan^ei de urgen^e a 

Guvemului nr.70/2011 privind mesurile de protec^ie sociaie in perioada sezonului
rece (Pl-x 136/2019)

jQ 19. Propunerea legislative pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritetile administratiei 

publice locale din anul 2020, precum si a unor mesuri pentru buna organizare si 

desfesurare a acestora (Pl-x 566/2020)

L

20. Propunerea legislative pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea 

nr.448/2006 republicate privind protec(ia §i promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap (Pl-x 220/2016)

. 21. Propunerea legislative pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind

Codul penal (Pl-x 85/2016)

22. Proiectul de Lege privind combaterea §i prevenirea actelor cu caracter 

pedofil §i a infrac|iunilor contra libertejii §i integrite(ii sexuale a persoanelor
(PL-X 461/2018)
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/J)1SIio>\C^ 23. Propunerea legisbtiva pentru modificarea §i completarea Legii 

nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala (Pl-x 150/2015)

intrucat iniliativele legislative menlionate au fost respinse de Camera 

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

din Constitutia Romaniei, aceste respingeri sunt definitive.

Cu stima,

PRE§EDINTELE
CAME

yw
LUDOVIC ORBAN

Doamnei ANCA DANA DRAGU 
PRE§EDINTE AL SENATULUI
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