
     

          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

           CAMERA DEPUTAŢILOR 
  

            
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru 
examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 
 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele 
măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte 
normative, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data                  
de 28.05.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 
(PLx.249/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială    
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 13 iunie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă 

 
 



2 

 
  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 28.05.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a   
III-a din Constituţia României (PLx.250/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă 

 
  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.25/2019 privind protecția know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate 
care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării 
ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul 
de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 28.05.2019, în 
condiţiile art.115 alin.(5) teza a   III-a din Constituţia României (PLx.251/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport    

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 13 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă 
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  4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de lege 
se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 28.05.2019, în condiţiile 
art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.252/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 
urgenţă 

 
  5. Proiectul de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind 
pensiile militare de stat, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 28.05.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.253/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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  6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 28.05.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României (PLx.254/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
               naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
  7. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.05.2019 
(PLx.255/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
      naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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  8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2015 
pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 29.05.2019 (PLx.256/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru aviz: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
   9. Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, proiectul de lege a fost adoptat  
de Senat la data de 29.05.2019 (PLx.257/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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  10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 29.05.2019 (PLx.258/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
   11. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (2) şi (3) ale art.17 
din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, 
cu modificările ulterioare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
29.05.2019 (PLx.259/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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  12. Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii „Spitale 
pentru România”, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
29.05.2019 (PLx.260/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 iunie 2019 


