
     

          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 acceptarea Amendamentului la Protocolul de la 
Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat de Kigali, în 
cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, la data de 14 octombrie 2016, primit 
de la Guvern (PLx.333/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică externă 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 11 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 

respingerea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, legea 
privind respingerea Ordonanţei Guvernului a fost reexaminată și adoptată de Senat 
la data de 03.07.2019 (PLx.589/2018/2019)         

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 În fond:                     
 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci    
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 10 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 18 septembrie 2019 
 
 
 3. Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă                  

a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.435  din 3 iunie 2019, legea privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a fost reexaminată  şi adoptată de Senat la data de 
03.07.2019 (PLx.561/2018/2019)   

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 În fond urmînd a elabora un raport comun:                
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)   
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială  ; **)   
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic **)   
  

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 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 pentru muncă şi Comisia pentru mediu. 
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 4. Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.139 din 13 martie 2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.336 din 3 mai 2019, legea a fost 
reexaminată şi respinsă de Senat la data de 03.07.2019                
(PLx.84/2018/2019)  

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 În fond urmînd a elabora un raport comun:         
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  *)  **) 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi **)   
   Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 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 pentru 
buget şi Comisia juridică. 

 

 5. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi 
pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.141 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.389 din 17 mai 2019,  legea a fost reexaminată şi respinsă de 
Senat la data de 03.07.2019  (PLx.164/2018/2019)  

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 În fond urmînd a elabora un raport comun:         
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  *) **)   
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  *) **)   
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   *) **)    
   Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 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 pentru 
politică economică, Comisia pentru buget şi Comisia  juridică. 
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 6. Proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 03.07.2019  (PLx.337/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
  - Comisia pentru sănătate și familie   
  - 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: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 

participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, 
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaționale 
interguvernamentale la care România este parte, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 03.07.2019  (PLx.338/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat la data de 03.07.2019 (PLx.339/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind 
autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea 
le au în administrare, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
03.07.2019 (PLx.340/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului național unic 
pentru apeluri de urgenţă, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
03.07.2019 (PLx.341/2019)  

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

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice,  proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat la data de 03.07.2019 (PLx.342/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 141/2015 

privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
03.07.2019  (Plx.343/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea 
nr.85/2003 - Legea minelor, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 
de 03.07.2019 (Plx.344/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmînd a elabora un raport comun:   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 
 14. Proiectul de Hotărâre privind completarea art.60 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor (PH CD 35/2019)    

Cu acest proiect de hotărâre propunem să fie sesizată următoarea comisie: 
 

 În fond:  
  - Comisia pentru regulament 
 
 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2019 
 
 
 
15. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 

privind organizarea administrativă a teritoriului României  (Plx.345/2019)  
Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 11 septembrie 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 septembrie 2019 
 


