
 
 

  

 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. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, primit de la Guvern 
(PLx.26/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 

În fond: 
 

  Camera Deputaţilor                                             Senatul 
 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  - Comisia pentru buget, finanţe,   
  activitate bancară şi piaţă de capital 

Pentru avize: 
 
 

- Comisia pentru politică economică, 
  reformă şi privatizare 

- Comisia economică, industrii şi  
servicii 

 

- Comisia pentru industrii şi servicii - Comisia pentru energie, infrastructură 
energetică și resurse minerale 

- Comisia pentru transporturi și   
infrastructură  

- Comisia pentru transporturi și   
infrastructură 

 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
  industrie alimentară şi servicii specifice 

- Comisia pentru agricultură,     
industrie alimentară şi dezvoltare     
rurală 
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- Comisia pentru drepturile omului, culte    
  şi  problemele minorităţilor naţionale 
 

- Comisia pentru drepturile omului,  
   egalitate de șanse, culte şi minorităţi 
 
 

- Comisia pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru administraţie    
  publică  
 

- Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic  

 -  Comisia pentru mediu  
 

 - Comisia pentru ape, păduri, pescuit și 
fond cinegetic 

 

- Comisia pentru muncă şi protecţie   
  socială 

  - Comisia pentru muncă, familie şi 
      protecţie socială 

 
 

- Comisia pentru sănătate şi familie   - Comisia pentru sănătate publică 
 
 

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,    
  tineret şi sport 

  - Comisia pentru învăţământ,   
    ştiinţă, tineret şi  sport  
 
 

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

   -  Comisia pentru cultură şi media 
    

- Comisia juridică, de disciplină şi  
  imunităţi 

   - Comisia juridică, de numiri,   
    disciplină, imunităţi şi validări 
 

   - Comisia pentru constituţionalitate 
 
 
 

- Comisia pentru apărare, ordine publică    
  şi siguranţă naţională 

   -  Comisia pentru apărare, ordine   
    publică şi siguranţă naţională 
 
 

- Comisia pentru politică externă     - Comisia pentru politică externă 
 
 

- Comisia pentru tehnologia informaţiei   
  şi comunicaţiilor  

    -  Comisia pentru comunicații și        
tehnologia informației 

 
 

-  Comisia pentru egalitatea de şanse    
   pentru femei şi bărbaţi 

- Comisia pentru drepturile omului,  
   egalitate de șanse, culte şi  minorităţi 
 
 

- Comisia pentru comunităţile de români 
din  afara graniţelor ţării   

- Comisia pentru comunităţile de români 
din  afara  ţării   

 

- Comisia pentru afaceri europene  - Comisia pentru afaceri europene 
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- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informaţii  

 
 

- Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activității Serviciului de Informaţii Externe 

 
 

-  Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 

Termen pentru depunerea raportului: 13 februarie 2019, ora 15,00 
Termen pentru transmiterea avizelor: până la începerea dezbaterilor             
în  comisiile de buget 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 februarie 2019, ora 12,00 

 

 

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
 
 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, primit 
de la Guvern  (PLx.27/2019)  
 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

               

În fond: 
         Camera Deputaţilor                               Senatul 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

- Comisia pentru buget, finanţe,   
  activitate bancară şi piaţă de  

capital  
 

Pentru avize: 

- Comisia pentru muncă şi protecţie   
   socială  

- Comisia pentru muncă, familie şi  
  protecţie socială  

 

Termen pentru depunerea raportului: 13 februarie 2019, ora 15,00 
Termen pentru transmiterea avizelor: până la începerea dezbaterilor             
în  comisiile de buget 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 februarie 2019, ora 12,00 

 

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
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3. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 

privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.629 din 9 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.68 din 28 ianuarie 2019   (Plx.388/2017/2019)      
         Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor declarate 
neconstituționale, potrivit art.146 lit.a) şi art.147 alin.(2) din Constituţia României 
următoarele comisii:  
 În fond urmând a elabora un raport comun:  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor; 
- Comisia pentru constituționalitate  a Senatului. 
Pentru aviz comun: 
- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
 
Termen de depunere a raportului comun: 4 martie 2019 
Termen de depunere a avizului comun: 25 februarie 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9 februarie 2019 


