
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 

 

 
 

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.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011                                   

(Plx.365/2019/2020)  

În vederea examinării cererii, potrivit art.138 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, a fost sesizată:  
  

  În fond: 

          - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

 

 

 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, primit de la Guvern (PLx.306/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 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 şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă. 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 

19.05.2020 (PLx.307/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  
Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă. 

 

 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 

(PLx.308/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă. 
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5. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și 

reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 

(PLx.309/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă. 

 

 

6. Proiectul de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 

19.05.2020 (PLx.310/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 

(PLx.311/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 

(PLx.312/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru politică externă 

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

                        minorităţilor naţionale  

   - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind 

combaterea buruienii ambrozia; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 (PLx.313/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice  

   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

    - Comisia pentru sănătate şi familie  

    - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

10. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 

naționale în activitatea economică; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 (PLx.314/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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11. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 (PLx.315/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii   

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                        servicii specifice  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci    

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 19.05.2020 (PLx.316/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

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

                     - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

           - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 

al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul 

Institutului Naţional de Expertize Criminalistice; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 19.05.2020 (PLx.317/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

    naţionale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

14. Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în 

proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și 

Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 19.05.2020 (PLx.318/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 19.05.2020 (PLx.319/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

16. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind 

cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare; propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 19.05.2020 

(PLx.320/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a 

Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.05.2020 

(PLx.321/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

                        servicii specifice  

   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

                        minorităţilor naţionale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

  18. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei 

Deputaţilor nr.23/26.06.2012 privind transmiterea unui teren în folosinţa 

Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu” (BPI 413/26.05.2020; PH CD 

19/2020)  

 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor:  15 iunie 2020  

Termen de depunere a raportului: 25 iunie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mai 2020 


