
 
 
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 : 6 mai 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 

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  07 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

 Pe Ordinea de zi 
 
 

Raport depus: 
23.04.2020 

 

                                                 
*) La calcularea termenului constituţional s-au avut în vedere prevederile art. 256 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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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 

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  07 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe Ordinea de zi 
 

Raport depus din : 
04.05.2020 

 

3.  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  07 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe Ordinea de zi 
 

Raport depus din: 
28.04.2020 

4.  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  
 

07 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 
 

Pe Ordinea de zi 
(Se dezbate sub 
rezerva primirii 

raportului comun) 
 

termen depunere   
raport: 

06.04.2020 

5.  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 
Raport depus din: 

28.04.2020 
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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 

6.  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 

7.  PL-x 

155/27.04.2020 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.54/2020 privind 
prelungirea mandatelor Comitetului de 
reglementare al Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

   30 de zile 23 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 
termen depunere   

raport: 
06.05.2020 

 

8.  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 

Raport depus din: 
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 

9.  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 
 
 
 

10.  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 
Raport depus din: 

          8.04.2020 

11.  Pl-x 

121/24.03.2020 

 

Propunere legislativă pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

   45 de zile  
 

28 mai 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 
 

Pe ordinea de zi 
(Se dezbate sub 
rezerva primirii 

raportului) 
 

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 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

12.  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 

13.  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 
Raport depus din: 

        22.04.2020 

14.  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 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 05 iunie 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
05.05.2020 

15.  Pl-x 

147/22.04.2020 

 

Propunere legislativă pentru completarea 
Legii educatiei nationale nr. 1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 05 iunie 2020 
* potrivit 

Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
05.05.2020 
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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 

16.  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 - favorabil 
 Aviz Consiliul 
Economic si Social- 
favorabil  
Aviz de la Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 
termen: 13.05.2020 
 
 

17.  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  
Aviz Consiliul 
Legislativ- negativ 
Aviz Consiliul 
Economic si Social - 
favorabil 
 
 

 
 

Director, 
 

Laura Riteș 


	Departamentul Legislativ
	S I T U A Ţ I A
	Pl-x
	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
	73/02.03.2020
	Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
	Pl-x
	74/02.03.2020
	Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului
	Pl-x
	75/02.03.2020
	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
	Pl-x
	90/09.03.2020
	Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale
	Pl-x 
	 124/01.04.2020
	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
	PL-x
	125/01.04.2020
	Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
	PL-x
	155/27.04.2020
	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
	PL-x
	137/14.04.2020
	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
	PL-x
	139/14.04.2020
	Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
	Pl-x
	120/24.03.2020
	Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
	Pl-x
	121/24.03.2020
	Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
	Pl-x
	122/24.03.2020
	Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
	Pl-x
	123/24.03.2020
	Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
	Pl-x
	126/01.04.2020
	Propunere legislativă pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
	Pl-x
	147/22.04.2020
	Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
	Pl-x
	138/14.04.2020
	Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
	Pl-x
	140/14.04.2020

