
 
    

          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. Propunerea legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva 
abuzurilor instituțiilor statului (Plx.276/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  
  - Comisia pentru industrii și servicii  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
                      naționale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 25 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 
 

  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (Plx.279/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   
 Pentru avize:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 25 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie 
electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru 
membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional                  
din 26 mai 2019, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 11.06.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 
României (PLx.280/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 25 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 septembrie 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 

 
  4. Propunerea legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de 
modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare 
a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,  propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.06.2019  (Plx.281/2019)  

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: 26 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare,  propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 11.06.2019  (Plx.282/2019)  

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 buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
   6. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 11.06.2019  (Plx.283/2019)  

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

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  7. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind                  
Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247                  
din 10.04.2015, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
11.06.2019  (Plx.284/2019)  

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: 26 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – 
Republicată, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.06.2019  
(Plx.285/2019)  

Cu această propunere legislativă 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 
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  9. Propunerea legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 11.06.2019  (Plx.286/2019)  

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 buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
  10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi                  
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul                  
procesului penal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
11.06.2019  (Plx.287/2019)  

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: 26 iunie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
18 iunie 2019 


