
     

          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 abrogarea art.881-art.888 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I și a Art.II, Art.III, Art.VI din 
Legea nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art.II 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018  (Plx.52/2019)  
 Cu această propunere legislativă 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: 20 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 

privind transmiterea obiectivului de investiţii „Canal magistral Siret-Bărăgan” din 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele 
Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 
de urgenţă,la data de 11.03.2019  (PLx.121/2019)  

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 mediu şi echilibru ecologic    
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 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 

 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2019 

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de 
păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea 
populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 11.03.2019  (PLx.122/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 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: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European din anul 2019, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 
în procedură de urgenţă,la data de 11.03.2019  (PLx.123/2019)  

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

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 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 de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 
procedură de urgenţă,la data de 11.03.2019  (PLx.124/2019)  

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 sănătate şi 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: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 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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6. Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 11.03.2019  
(PLx.125/2019)  

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 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: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 
 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă,la data de 11.03.2019  (PLx.126/2019)  

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

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
    specifice   
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 Pentru aviz: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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8. Propunerea legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici,  propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat la data de 
11.03.2019 (Plx.127/2019)   
 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 muncă şi protecţie socială  
 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: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă,  proiectul 
de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 11.03.2019, în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.128/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
   naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 martie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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10. Proiectul de Lege privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării 

intereselor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 
11.03.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.129/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 25 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Estului, 
proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 11.03.2019, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PLx.130/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 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: 25 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  proiectul de lege a fost 
adoptat  de Senat la data de 11.03.2019  (PLx.131/2019)  

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 pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize:   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- 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: 25 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 11.03.2019  (PLx.132/2019)  

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 sănătate şi 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: 25 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 3 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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14. Propunerea legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale, propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.03.2019 (Plx.133/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru sănătate şi familie 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor                
naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 
   15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 61 şi 62 din 

Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 11.03.2019 (Plx.134/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   
    naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
11.03.2019 (Plx.135/2019)   
 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 sănătate şi 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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.03.2019 (Plx.136/2019)   
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
  - Comisia pentru industrii şi servicii   

- 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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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18. Propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale 

provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat la data de 11.03.2019 (Plx.137/2019)   
 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

- 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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr. 
286/2009 - „Codul Penal”, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
11.03.2019 (Plx.138/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din 

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost respinsă 
de Senat la data de 11.03.2019 (Plx.139/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru sănătate şi familie   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- 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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

21. Propunerea legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale  (Plx.140/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 
  

  Termen de depunere a amendamentelor: 20 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 26 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 

 
 
 
 
 
 
 
13 martie 2019 


