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 Legii manualului şcolar, primit de la Guvern (PLx.86/2018)
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: 14 martie 2018
Termen de depunere a raportului: 20 martie 2018
- 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

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ca urmare a Deciziei
Curţii Constituţionale nr.45 din 30 ianuarie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.199 din 5 martie 2018 (Plx.418/2017/2018)
Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate
neconstituționale
În fond:
- Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
Termen de depunere a raportului : 27 martie 2018

3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii
nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al
Magistraturii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 13
februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204
din 6 martie 2018 (Plx.419/2017/2018)
Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate
neconstituționale
În fond:
- Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
Termen de depunere a raportului : 27 martie 2018
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