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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 manualului şcolar, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial                            

al României, Partea I, nr.679  din 6 august 2018, legea a fost reexaminată şi 

respinsă  de Senat la data de 07.11.2018   (PLx.86/2018)   

 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:  27 noiembrie 2018  *)   

  
 

 *)  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, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia pentru 

învăţământ. 
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2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 07.11.2018 (PLx.686/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmînd a elabora un raport comun:       

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

     naţionale  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 noiembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 27 noiembrie 2018 
 

                                     - 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 modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 

privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri,  proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 07.11.2018, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României   (PLx.687/2018)  

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - 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: 23 noiembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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4. Proiectul de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 

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

de Senat la data de 07.11.2018  (PLx.688/2018)  

 Cu acest proiect de lege a fost sesizată  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 noiembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 

 

 

 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.V din Ordonanţa 

Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor acte normative,   proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 07.11.2018  (PLx.689/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 noiembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

07.11.2018  (PLx.690/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 noiembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 

 

 
7. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 

fondurilor externe nerambursabile, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 07.11.2018 (Plx.691/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmînd a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 noiembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 

nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 07.11.2018 (Plx.692/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - 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  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 noiembrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 6 decembrie 2018 
 

                                     - Cameră decizională:  Camera Deputaților 
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