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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 de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

(PLx.491/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 16 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senat 
 

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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2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002  (Plx.413/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

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

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 23 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senat 

 

 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din 

Legea Educației Naționale 1/2011  (Plx.414/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

  naționale  

- Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 23 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senat 
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4. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului 

Român pentru Drepturile Omului (Plx.415/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmînd a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

     naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 23 octombrie 2018   
 

- Cameră decizională:  Senat 

 

 

 
 5. Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor (PH CD 65/2018)  

 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament 
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 octombrie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 18 octombrie 2018   
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