
 
    

          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 pentru modificarea articolului 71 din Legea educației 

naționale nr.1/2011 (Plx.262/2019)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

  naționale 

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 2 septembrie 2019    

  Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 

 2. Reexaminarea Legii privind sistemul public de pensii, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.138 din 13 martie 2019, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.375 din 14 mai 2019,  legea a fost 

reexaminată şi respinsă  de Senat la data de 19.06.2019  (PLx.725/2018/2019)         

   Cu această lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi *)   

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială    
  

 Termen de depunere a raportului: 25 iunie 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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  3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local, proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 19.06.2019  (PLx.289/2019)  

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 industrii şi servicii  

   - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

  servicii specifice   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 24 iunie 2019    

  Termen de depunere a raportului: 25 iunie 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. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 19.06.2019  (PLx.290/2019)  

Cu acest proiect de lege 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: 24 iunie 2019    

  Termen de depunere a raportului: 25 iunie 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 

 

 
 

 



3 

 
 

  5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 

participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 

decedat, propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la 

data de 19.06.2019  (Plx.291/2019)  

Cu această propunere legislativă 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 muncă şi protecţie socială  

  - 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: 28 iunie 2019    

  Termen de depunere a raportului: 3 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 
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  6. Propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru 

deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut 

special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular 

al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil 

navigant profesionist din aviaţia civilă din România, propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 19.06.2019 (Plx.292/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii   

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru politică externă 

  - 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: 3 septembrie 2019    

  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

  7. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 19.06.2019 (Plx.293/2019)  

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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 3 septembrie 2019    

  Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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