
 
 

     

          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 Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.650 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.97  din 7 februarie 2019, legea a fost reexaminată şi 
adoptată de Senat la data de 17.04.2019  (PLx.406/2018/2019)  
           Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

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: 24 aprilie 2019 

 

De asemenea, vă informăm că, în şedinţa din data de 23 aprilie 2019, Biroul 
permanent şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au hotărât ca această lege 
să fie inclusă, în vederea dezbaterii, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor din 
ziua de miercuri, 24 aprilie 2019, sub rezerva primirii raportului.   
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 2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.76 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.217  din 20 martie 2019,  legea a fost reexaminată şi 
adoptată de Senat la data de 15.04.2019  (PLx.126/2018/2019)     
           Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

În fond urmând a elabora un raport comun:                                        
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;   
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice; 
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic **)     

 Termen de depunere a raportului: 6 mai 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 
agricultură şi Comisia pentru mediu. 

 
 3. Reexaminarea Legii pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.684 din 6 noiembrie 2018, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.50  din 18 ianuarie 2019, legea a 
fost reexaminată şi adoptată de Senat la data de 15.04.2019                    
(PLx.112/2018/2019)    
           Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

În fond urmând a elabora un raport comun:                                        
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;   
- Comisia pentru industrii şi servicii; 
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură   **)   

  
 Termen de depunere a raportului: 6 mai 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 juridică, 
Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi. 
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  4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme 
noi, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                  
la data de 15.04.2019 (PLx.234/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 mai 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. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum 
şi pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările şi completările ulterioare,  propunerea legislativă a 
fost respinsă de Senat la data de 15.04.2019  (Plx.235/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
     naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 7 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 14 mai 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

23 aprilie 2019 


