
     

          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 şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.418 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.636 din 31 iulie 2019 (Plx.73/2018/2019)                                   

 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport    
 

Termen de depunere a raportului comun: 17 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. 
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  2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din 
Legea educației naționale nr.1/2011  (Plx.278/2019) 

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 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 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 

 3.  Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei României, Propunerea 
legislativă este însoțită de avizul Consiliului Legislativ nr.578/08.07.2019 și 
Decizia Curții Constituționale nr.464 din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr.646 din 5 august 2019                     
(Plx.331/2019)  

Cu această propunere legislativă a fost sesizată  

 În fond: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 

 4. Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituţiei României, 
Propunerea legislativă este însoțită de avizul Consiliului Legislativ 
nr.579/08.07.2019 și Decizia Curții Constituționale nr.465 din 18 iulie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.645 din 5 august 2019                    
(Plx.332/2019)  

 Cu această propunere legislativă a fost sesizată  

 În fond: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 19 septembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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