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ROMANIA -^Tinr’jLv-;

Bucure$ti, 2 februarie 2021
Nr. Plx.492,PLx.391,PLx.538,PLx319, 

PLx.394,PIx.517,Plx.641,PLxJ82, 
Plx.222,Plx.298,PIx373,Plx.628, 
PLx.424,Plx.263,PLx.370,Plx339, 
Plx.228,PLx.S27,PLx.l99

L 5c)i,

^ 12dS, I ws] to?J 

L'^^. O^m.ZQZli- Doamna Presedinte,

Va facem cunoscut ca, in §edinia din 2 februarie 2021, Camera Deputa^ilor 
a respins urmatoarele initiative legislative:

1. Propunerea legislative privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului in domeniul privat al statului §i in proprietatea asociatiilor 
angajafilor din centrele de perfecfionare profesionala agricola;

2. Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masa salariafilor aflafi 
in §omaj tehnic ca urmare a decretarii starii de asediu sau a starii de urgenfa;

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.211/2011 
'^0* privind regimul de§eurilor;

. 4. Proiectul de Lege pentm modificarea §i completarea Legii nr. 215/1997
privind Casa Sociala a Constructorilor;
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V 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanfei Guvemului nr.24/2016 
£privind organizarea §i desfa§urarea activitafii de neutralizare a subproduselor de 

origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

6. Propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.8/1996 privind drepturile de autor §i drepturile conexe dreptului de autor;

7. Propunerea legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.98 din 
5^''^ Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr. 195 din 12/2002 privind circulafia pe

drumurile pub lice, republicata;
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^ 8. Proiectul de Lege pentm modificarea art.3 alin.(2) din Legea
\nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru 

Cb proprietarii terenurilor forestiere pentm care au fost emise documentele prevazute
la art.III alin.(l) din Legea nr. 169/1997 pentm modificarea §i completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991;

9. Propunerea legislativa pentm completarea art. 190 §i 190’ din Legea 
nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatafii;

10. Propunerea legislativa pentm modificarea §i completarea Legii 
nr. 136/1995 privind asigurarile §i reasigurarile in Romania;
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\3otl 11. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul m regim de taxi §i in regim de inchiriere;

12. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
’ transportul in regim de taxi §i in regim de inchiriere;

13. Proiectul de Lege pentra completarea art.4 alin.(3) din Ordonanfa de 
- urgenfa a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul §i acvacultura, precum §i

modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanfei de 
urgenfa a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul §i acvacultura;

14. Propunerea legislativa privind infiinfarea Bancii de Resurse Genetice 
Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parfiala a Laboratorului Central 
pentru Calitatea Seminfelor §i a Materialului Saditor;

i pentm completarea art. 12 din Ordonanfa de urgenfa
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul §i acvacultura;

16. Propunerea legislativa pentra completarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulafia pe dramurile publice;

\_\05 17. Propunerea legislativa pentra modificarea §i completarea Legii nr.230
din 2007 privind infiinfarea, organizarea §i funcfionarea asociafiilor de 
proprietari;

^.l5\ 18. Proiectul de Lege privind modificarea art.71 din Ordonanfa de urgenfa
a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentra consumatori;

19. Proiectul de Lege pentra modificarea art.62 din Ordonanfa de urgenfa 
^ ^ a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul §i acvacultura.

intracat inifiativele legislative menfionate au fost respinse de Camera 
Deputa^ilor in calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor art.75 alin.(3) 
din Constitufia Romaniei, aceste respingeri sunt definitive.
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Cu stima,

PRE§EDINTELE 
CAMERP DEPUTATn^OR

UDOVIC ORBAN

Doamnei ANCA DANA DRAGU 
PRE§EDINTE AL SENATULUI
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