
     

          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 privind declasificarea unor documente, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.74 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.200  din 13 martie 2019,  legea a fost 
reexaminată şi respinsă  de Senat la data de 08.04.2019              
(PLx.616/2018/2019)     
           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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  **)   

  
 Termen de depunere a raportului: 18 aprilie 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 şi Comisia pentru apărare. 
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  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,  la data de 08.04.2019 
(PLx.222/2019)  

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

  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 23 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 

 

  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.18/2019 privind modificarea şi completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,  la data de 08.04.2019 
(PLx.223/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 23 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 
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  4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.223 din Legea educaţiei 
naţionale  nr.1/2011, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat  
la data de 08.04.2019 (PLx.224/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 23 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 

 
De asemenea, vă informăm că, în şedinţa din data de 10 aprilie 2019, Biroul permanent şi 

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au hotărât ca acest proiect de lege să fie inclus, în 
vederea dezbaterii, pe ordinea de zi a  Camerei Deputaţilor din perioada 15 - 17 aprilie 2019, sub 
rezerva primirii raportului.   

 
 

  5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 08.04.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României  (PLx.225/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 17 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 23 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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     6. Proiectul de Lege privind statutul poliţistului local, proiectul de lege se 
consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 08.04.2019, în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.226/2019)  

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

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
             naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 18 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 25 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
  7. Proiectul de Lege pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 
data de 08.04.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  
(PLx.227/2019)  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
     specifice 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale   
   

  Termen de depunere a amendamentelor: 18 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 25 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 08.04.2019 (Plx.228/2019)   
 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 18 aprilie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 25 aprilie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 aprilie 2019 


