
  

 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 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii 
Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles,                     
la 6 februarie 2019, primit de la Guvern (PLx.50/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

  - Comisia pentru politică externă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 25 februarie 2019 

 

                                     - Cameră decizională: Senat 
 
 

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

 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Plx.2/2019)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
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 3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Plx.3/2019)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
 
 

 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011  (Plx.6/2019)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  
     naționale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 februarie 2019    
          Termen de depunere a raportului: 5 martie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 februarie 2019 


