
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 

INFORMARE  

cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor şi care urmeazăsă fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare 

şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 
 

  
 1.Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc                    
(Plx.670/2019) 
 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond: 
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  
naţionale 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor:   17 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului :  20 februarie 2020 
  

-Cameră decizională: Senatul 
 
 

 2. Propunerea legislativă pentru completarea art.83 din Legea educației 
naționale nr.1/2011  (Plx.671/2019) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor    
  naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Termen de depunere a amendamentelor:   17 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului :  20 februarie 2020 
 

-Cameră decizională: Senatul 
 
 



2 

 
3. Propunerea legislativă Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011                     
(Plx.672/2019) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 
  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 Pentru avize:  
  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor    
  naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
Termen de depunere a amendamentelor:   17 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului :  20 februarie 2020 
 

-Cameră decizională: Senatul 
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