
     

          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 art.207 și 213 din Legea 
educației naționale nr.1/2011  (Plx.233/2019)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - 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:20 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului:23 mai 2019 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
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  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de lege 
se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.05.2019, în condiţiile 
art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.239/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   
  - Comisia pentru industrii şi servicii   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 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.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - 
Administraţia Naţională „Apele Române”, proiectul de lege se consideră adoptat de 
Senat în forma iniţială, la data de 06.05.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-
a din Constituţia României  (PLx.240/2019)  

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 pentru mediu şi echilibru ecologic   
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 
privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A., precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru 
reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de 
dezvoltare și investiții, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 06.05.2019, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 
Constituţia României  (PLx.241/2019)  

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

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

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 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 

 
  5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 
urgenţă, la data de 07.05.2019 (PLx.242/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:          

  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 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: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 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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  6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă,  
de Senat la data de 06.05.2019 (PLx.243/2019)  

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

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 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 completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, proiectul de lege se consideră 
adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.05.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României (PLx.244/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
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   8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 
privind internshipul, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 06.05.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României  (PLx.245/2019)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 Pentru avize:  
  - 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: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
  9. Proiectul de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spaţiilor, aflate în 
proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, închiriate 
asociaţiilor sau fundaţiilor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data de 06.05.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României  (PLx.246/2019)  

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2019    
  Termen de depunere a raportului: 28 mai 2019 
 

                - Cameră decizională: Camera Deputaților  
 
 
 
 
 
 
 
 
13 mai 2019 


