
 
 
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 : 20 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 

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 

Retrimis la  
Comisia pentru 

industrii şi servicii 
 

Termen depunere 
raport suplimentar: 

27.05.2020 
 

2.  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 
 

Pe ordinea de zi 
 
 

termen depunere   
raport: 

        29.04.2020 

                                                 
*) 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 

3.  PL-x 

239/06.05.2020 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.58/2020 privind 
luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a 
sistemului de învăţământ 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   30 de zile       28 mai 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

 
Pe ordinea de zi 

 
Raport depus din: 

13.05.2020 

4.  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 5 iunie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 

Raport depus din: 
12.05.2020 

 
 

5.  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 5 iunie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Pe ordinea de zi 
 
 

Raport depus din: 
13.05.2020 

6.  Pl-x 

138/14.04.2020 

 

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

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

45 de zile 19 iunie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

termen depunere   
raport: 

19.05.2020 

7.  Pl-x 

140/14.04.2020 

 

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

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 19 iunie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
Raport depus din: 

13.05.2020 
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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 

8.  Pl-x 

252/13.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru desfiinţarea 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

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: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 27.05.2020 
Aviz de la Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 
termen: 03.06.2020 
 
 

9.  Pl-x 

253/13.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
justiţiei 

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: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 27.05.2020 
Aviz de la Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 
termen: 03.06.2020 
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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 

10.  Pl-x 

254/13.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.111 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: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 27.05.2020 
 
 

11.  Pl-x 

255/13.05.2020 

 

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

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: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 27.05.2020 
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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 

12.  Pl-x 

269/13.05.2020 

 

Propunere legislativă privind protecţia civilă 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: 27.05.2020 
Aviz Consiliul 
Suprem de Aparare al 
Tarii 
 termen: 27.05.2020 
 
 

 
 
 

Director, 
 

Laura Riteș 
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