
  
 
Departamentul Legislativ  
Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări 

S I T U A Ţ I A 

privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea 
proiectelor de lege/propunerilor legislative înregistrate la Camera Deputaţilor, 

ca primă Cameră sesizată*) 

(la data : 22 aprilie 2020)**) 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

1.  Pl-x  

653/15.12.2019 

Propunere legislativă pentru modificarea 
alin.1 al art.286 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 

    45 de zile 18 martie 
2020 

 
* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 
nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 
fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 
consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 
alin.(2) din 
Constituţie şi ale 
art.113 din 
Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

                                                 
*) La calcularea termenului constituţional s-au avut în vedere prevederile art. 256 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
**) Termenele au fost recalculate, ca urmare a convocării Camerei Deputaților în sesiune extraordinară pentru perioada 20-31.01.2020,  prin Decizia nr. 1/20.01.2020.  
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

2.  Pl-x  

659/16.12.2019 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară 

Comisia pentru 
politică economică, 
reformă şi 
privatizare 
Comisia pentru 
buget, finanţe şi 
bănci 

    45 de zile 18 martie 
2020 

 
* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 
nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

3.  Pl-x  

660/16.12.2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
Comisia juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 
 

    60 de zile 2 aprilie 
2020 

 
* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 
nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 
fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 
consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 
alin.(2) din 
Constituţie şi ale 
art.113 din 
Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

4.  Pl-x  

670/23.12.2019 

Propunerea legislativă privind Statutul de 
autonomie al Ţinutului Secuiesc  

Comisia pentru 
administraţie publică 
şi amenajarea 
teritoriului 
 

45 de zile 25 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

5.  Pl-x  

672/23.12.2019 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.131 şi art. 287 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011  

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
 

45 de zile 25 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

6.  PL-x 

3/03.02.2020 

 

Proiect de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare 
pentru aplicarea unor regulamente comunitare 
de la data aderării României la Uniunea 
Europeană, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 

   45 de zile 18 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

7.  PL-x 

5/03.02.2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea 
rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de 
urgenţă) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 
2019 

Comisia pentru 
buget, finanţe şi 
bănci 

   45 de zile 18 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 



 

  

5 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

8.  PL-x 

7/03.02.2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 
2019, la Acordul dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Arabe Egipt privind 
dobândirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de către misiunile diplomatice ale 
celor două state, semnat la Bucureşti la 10 
noiembrie 2011 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 
 

   45 de zile 18 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

9.  PL-x 

8/03.02.2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al 
şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, 
la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa 
Multinaţională de Pace din Europa de Sud-
Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

   45 de zile 18 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

10.  Pl-x 

12/10.02.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

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

   45 de zile 15 aprilie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
administraţie publică 

şi amenajarea 
teritoriului 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
termen depunere   

raport: 
12.03.2020 

11.  PL-x 

13/11.02.2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.15/2020 pentru 
modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
Comisia pentru 
transporturi şi 
infrastructură 

   30 de zile 10 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

12.  PL-x 

15/11.02.2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind 
desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 

Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 
informare în masă 
Comisia 
parlamentară a 
revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

   30 de zile 11 martie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

13.  PL-x 

16/17.02.2020 

 

Proiect de Lege privind acceptarea 
amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei 
Interguvernamentale privind transporturile 
internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la 
Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la 
Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D 
(CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la 
Berna, la 9 mai 1980 

Comisia pentru 
transporturi şi 
infrastructură 

   45 de zile 1 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

14.  Pl-x 

17/17.02.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea 
art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale 
1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 22 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
Raport depus din: 

26.03.2020 

15.  PL-x 

69/24.02.2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-
cadru de împrumut dintre România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul 
privind Modernizarea infrastructurii judiciare 
în România), semnat la Bucureşti la 13 august 
2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019 

 

Comisia pentru 
buget, finanţe şi 

bănci 

   45 de zile 8 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

16.  Pl-x 

70/24.02.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.9/1991 privind 
înfiinţarea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului 

Comisia pentru 
drepturile omului, 
culte şi problemele 

minorităţilor 
naţionale 

   45 de zile 23 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
drepturile omului, 
culte şi problemele 

minorităţilor 
naţionale 

 
termen depunere   

raport: 
23.03.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

17.  Pl-x 

71/24.02.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea 
alineatului (13) al articolului 109 din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

   45 de zile 23 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

 
Raport depus din: 

02.04.2020 
 
 

18.  Pl-x 

73/02.03.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 
pentru ratificarea Acordului dintre România şi 
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind 
aderarea României la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi 
termenii şi condiţiile aferente, semnat la 
Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea 
României la Convenţia pentru înfiinţarea 
Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 
30 mai 1975, pentru aderarea României la 
acordul dintre statele părţi la Convenţia 
pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene 
şi Agenţia Spaţială Europeană privind 
protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, 
semnat la Paris, la 19 august 2002 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
Comisia pentru 
tehnologia 
informaţiei şi 
comunicaţiilor 

   45 de zile  7 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

 
Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
Comisia pentru 

tehnologia 
informaţiei şi 
comunicaţiilor 

 
termen depunere   

raport: 
06.04.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

19.  Pl-x 

74/02.03.2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

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

   45 de zile  7 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
administraţie publică 

şi amenajarea 
teritoriului 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

termen depunere   
raport: 

06.04.2020 
 

20.  Pl-x 

75/02.03.2020 

Propunere legislativă privind completarea 
Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 

    45 de zile  7 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  

termen depunere   
raport: 

06.04.2020 

21.  Pl-x 

90/09.03.2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.223/2015 privind 
pensiile militare de stat 

Comisia pentru 
muncă şi protecţie 
socială 
Comisia pentru 
apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională 
 

   45 de zile  
 

7 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 
 

Comisia pentru 
muncă şi protecţie 

socială 
Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

termen depunere   
raport: 

06.04.2020 



 

  

11 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

22.  PL-x 

91/09.03.2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
de Parteneriat Economic între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, 
pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 
2016 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

   45 de zile      22 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

 
Raport depus din: 

26.03.2020 

23.  PL-x 

92/09.03.2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind protecţia investiţiilor între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, 
pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 
2019 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

 

   45 de zile 22 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

 
Comisia pentru 

industrii şi servicii 
 

Raport depus din : 
26.03.2020 

 

24.  PL-x 

93/09.03.2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind protecţia investiţiilor între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 
2018 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

   45 de zile 22 aprilie  
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

 
Raport depus din: 

26.03.2020 
 

25.  Pl-x 

120/24.03.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea 
lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile  
 

28 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 
 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
        29.04.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

26.  Pl-x 

122/24.03.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile  
 

28 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 
 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
        29.04.2020 

27.  Pl-x 

123/24.03.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile  
 

28 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 
 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
        29.04.2020 

28.  Pl-x  

 124/01.04.2020 

 

Propunere legislativă privind completarea 
art.119 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 15 mai 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
14.04.2020 

29.  PL-x 

125/01.04.2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria privind cooperarea în 
domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 
martie, la Bucureşti 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

 

45 de zile  15 mai 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

Raport depus din: 
16.04.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

30.  Pl-x 

126/01.04.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 
condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

45 de zile de la 
data 
înregistrării 
propunerii 
legislative la 
Biroul 
permanent 
însoţită de 
avizele 
solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor  
solicitate 

Birou permanent 
Punct de vedere de la 
Guvern  
termen: 15.04.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen: 15.04.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 15.04.2020 
 

31.  PL-x 

137/14.04.2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
de împrumut (Proiect privind consolidarea 
infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii 
critice de urgenţă) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 
2019 

Comisia pentru 
buget, finanţe şi 

bănci 

45 de zile  28 mai 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

termen depunere   
raport: 

29.04.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

32.  Pl-x 

138/14.04.2020 

 

Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 
condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

45 de zile de la 
data 
înregistrării 
propunerii 
legislative la 
Biroul 
permanent 
însoţită de 
avizele 
solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor  
solicitate 

Birou permanent 
Punct de vedere de la 
Guvern  
termen: 30.04.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen: 30.04.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 30.04.2020 
Aviz de la Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 
termen: 13.05.2020 
 
 

33.  PL-x 

139/14.04.2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
privind agricultura şi dezvoltarea rurală 
durabilă, adoptat şi semnat de România la 
Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 
2017, la Convenţia Cadru privind protejarea şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la 
Kiev la 22 mai 2003 

Comisia pentru 
agricultură, 
silvicultură, 

industrie alimentară 
şi servicii specifice 

Comisia pentru 
mediu şi echilibru 

ecologic 

45 de zile  28 mai 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
agricultură, 

silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii 

specifice 
Comisia pentru 

mediu şi echilibru 
ecologic 

termen depunere   
raport: 

29.04.2020 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20200414
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 
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adoptare 

(zile) 
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constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

34.  Pl-x 

140/14.04.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea art. 
931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 
condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

45 de zile de la 
data 
înregistrării 
propunerii 
legislative la 
Biroul 
permanent 
însoţită de 
avizele 
solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor  
solicitate 

Birou permanent 
Punct de vedere de la 
Guvern  
termen: 30.04.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen: 30.04.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 30.04.2020 
 
 

 
 
 

Director, 
 

Laura Riteș 
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