
     

          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 Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea 
profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a 
Institutul Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al 
judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii   (Plx.619/2019)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:  
          - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
              naţionale  
  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 18 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 24 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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 2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

proiectul de lege a fost respins de Senat la data de 11.12.2019 (PLx.654/2019)  
Cu acest proiect de lege a fost sesizată  

 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 16 decembrie 2019    
  Termen de depunere a raportului: 17 decembrie 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

  În conformitate cu prevederile art.114 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 11 decembrie 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 16 - 21 decembrie 2019, sub rezerva primirii raportului.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 decembrie 2019 


