
     

          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 și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011  (Plx.77/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - 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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței  de 

urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației                     
(Plx.78/2019)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - 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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx.79/2019)  
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  
  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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 4. Reexaminarea Legii pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.584 din 25 septembrie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.1070  din 18 decembrie 2018, 
legea a fost reexaminată şi adoptată de Senat la data de 18.03.2019                    
(PLx.340/2018/2019)                          
 Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

În fond:      
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)  **) 

  
 Termen de depunere a raportului: 26 martie 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, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 
juridică. 

 
 5. Reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor             
şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor                     
acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.790 din                     
5 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1086  din 21 decembrie 2018, legea a fost reexaminată şi adoptată de Senat 
la data de 18.03.2019 (PLx.483/2018/2019)                          
 Cu această lege a fost sesizată 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 buget, finanţe şi bănci ; *)   

  
 Termen de depunere a raportului: 26 martie 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 buget şi Comisia juridică. 
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 6. Proiectul de Lege privind cerințele minime de creștere a mobilității 

salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor 
la pensie suplimentară,  proiectul de lege a fost adoptat,  în procedură de urgenţă, de 
Senat la data de 18.03.2019 (PLx.143/2019)  

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: 27 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 aprilie 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 

 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 

privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, proiectul de lege a fost adoptat,  
în procedură de urgenţă, de Senat la data de 18.03.2019 (PLx.144/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - 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: 28 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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8. Proiectul de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul 

cu conducător auto „VTS”, proiectul de lege a fost adoptat,  în procedură de 
urgenţă, de Senat la data de 18.03.2019 (PLx.145/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - 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: 28 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
18.03.2019 (Plx.146/2019)   
 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - 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 pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din               

23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 18.03.2019 
(Plx.147/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 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: 28 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative, propunerea 
legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 18.03.2019 
(Plx.148/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
  servicii specifice  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 4 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991, proiectul de lege a fost adoptată de Senat la data de 18.03.2019 
(PLx.149/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
13. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul 

consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale, în 
scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri, proiectul de lege 
a fost adoptată de Senat la data de 18.03.2019  (PLx.150/2019)  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - 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: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive, proiectul de lege a fost adoptată de Senat la data de 
18.03.2019  (PLx.151/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

15. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil, propunerea legislativă 
a fost respinsă de Senat la data de 18.03.2019  (Plx.152/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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16. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil, propunerea legislativă 
a fost respinsă de Senat la data de 18.03.2019  (Plx.153/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 

 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din 
Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă a fost respinsă de 
Senat la data de 18.03.2019  (Plx.154/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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18. Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din 

România, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 18.03.2019  
(Plx.155/2019)   
 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
  - 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: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

19. Propunerea legislativă pentru utilizarea vehiculelor școlare destinate 
transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial 
precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
18.03.2019  (Plx.156/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 

nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 18.03.2019  
(Plx.157/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                                                   
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
 servicii specifice  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 1 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 9 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 martie 2019 


