
 

 

 

 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. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.646 din 16 octombrie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1087 din 21 decembrie 2018       
(Plx.442/2017/2019)     
 Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                        

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)   
- Comisia pentru buget, finanțe și bănci ;  **) 
 

Termen de depunere a raportului comun: 18 februarie 2019 *) 
 

  *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 

 

     **) În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia pentru 
buget. 
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 2. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.647 din                     
16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                     
nr.69 din 29 ianuarie 2019 (Plx.569/2017/2019)  
             Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                        

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)   
- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  ;  **) 
 

Termen de depunere a raportului comun: 18 februarie 2019 *) 
 

  *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 

 

     **) În cazul acestei iniţiative legislative, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia 
juridică şi Comisia pentru administraţie. 

 
 
 
 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011      
(Plx.316/2018/2019 )                                   
 Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor  
 În fond:  
 

 - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 11 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2019 
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4. Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 

2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind 
alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la 
Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976, primit 
de la Guvern (PLx.1/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                        

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  

Termen de depunere a amendamentelor: 11 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 14 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
 
 

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 modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), primit de la Guvern 
(PLx.4/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 11 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 14 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
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 6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218                     
din 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Plx.719/2018) 
 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 pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților    
            naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
 
 

 7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul educației (Plx.720/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru sănătate și familie  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
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 8. Propunerea legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului 
III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 
(Plx.732/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                        

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
 
 

 9. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.451 din 28 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial                     
al României, Partea I, nr.646 din 25 iulie 2018,  legea a fost reexaminată şi 
adoptată de Senat la data de 19.12.2018   (PLx.111/2018)        
            Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 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 raportului comun: 18 februarie 2019 *) 
  

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 

 

       **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia 
juridică şi Comisia pentru apărare. 
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 10. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.560 din 18 septembrie 2018 , publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.957  din 13 noiembrie 2018, legea a 
fost reexaminată şi adoptată de Senat la data de 19.12.2018   
(PLx.483/2016/2018)        
            Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 
declarate neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 În fond:                                                       

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *) **)   
  
Termen de depunere a raportului comun: 18 februarie 2019 *) 
  

 *)  Potrivit art.134 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 
propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 
procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 
către comisiile prevăzute la art.134 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 

 

       **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
juridică. 

 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                     
la data de 19.12.2018  (PLx.7/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                       

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 19 februarie 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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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 
fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.12.2018  (PLx.8/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
  - Comisia pentru industrii și servicii    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 19 februarie 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 

 
 
13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 19.12.2018 
(PLx.9/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                       

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale    

 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 19 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în 

plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 19.12.2018 (PLx.10/2019)  
 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 

 
 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
19.12.2018 (PLx.11/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmând a elabora un raport comun:                                                       

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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16. Proiectul de Lege privind înființarea Institutului pentru promovarea 
valorilor naționale „Regele MIHAI Iˮ (Plx.315/2018) *) 
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49                     
din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, 162 din 1 august 1991, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 
data de 19.12.2018  (Plx.12/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
          - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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 18. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 19.12.2018  (Plx.13/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
    naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 19. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) şi alin.(12) ale art.29 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.12.2018  (Plx.14/2019) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 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: 13 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
4 februarie 2019 


