
     

          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.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, 
primit de la Guvern (PLx.108/2019)  

Cu acest proiect de lege a fost sesizată  

 În fond:  
- Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului                

  pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative 
 în domeniul justiţiei 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 15 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 19 martie 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 
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 2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.128 din 18 februarie 2019,  legea a fost reexaminată şi 
adoptată de Senat la data de 06.03.2019  (PLx.482/2018/2019)                                   
         Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
      - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ; 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi .*)     
 Termen de depunere a raportului: 21 martie 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 
politică economică. 

   

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de 
personal din sistemul justiţiei,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 06.03.2019 (PLx.110/2019)  

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 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: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 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 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind 
reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 
precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi a 
animalelor vii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 06.03.2019 
(PLx.111/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
     specifice  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 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 Legii manualului şcolar, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 06.03.2019 (PLx.112/2019)  
Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  
   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
   - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
   - 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: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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6. Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a 
Radioului, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 
06.03.2019 (PLx.113/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
7. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, propunerea 
legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 06.03.2019 
(Plx.114/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii  
             specifice 
  -  Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport    

 Pentru aviz:  
                   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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8. Propunerea legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni din 
acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de acumulare din proprietatea publică a 
statului în administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale,  
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 06.03.2019  (Plx.115/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
     specifice  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 06.03.2019  (Plx.116/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
   - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
   - Comisia pentru industrii şi servicii  
   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
      specifice  
   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
06.03.2019 (PLx.117/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
     specifice  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru sănătate și familie   
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
11. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii 

sârbe din  România, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 06.03.2019 
(PLx.118/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 20 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 06.03.2019 (Plx.119/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 20 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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