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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.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.77 din 30 ianuarie 2019, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 13 martie 2019                    
(PLx.1/2018/2019)                                   
 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: 27 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. 
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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României                  

și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate,                  
a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018, 
primit de la Guvern (PLx.142/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină și imunități    

 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru politică externă  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 26 martie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 2 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul  
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