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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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților 

și instituțiilor publice; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 05.05.2020 (PLx.256/2020)   

 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
  
Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 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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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene,  

ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență; 

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

05.05.2020 (PLx.257/2020)   

 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 muncă și protecție socială  

  Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru sănătate și familie   

  - 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: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 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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3. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua 

naţională a comerţului electronic”; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 05.05.2020 (PLx.258/2020)   

 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

   - Comisia pentru industrii și servicii   

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 05.05.2020 (PLx.259/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 05.05.2020 (PLx.260/2020)   

 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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale   

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 

privind Codul silvic; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 05.05.2020 (PLx.261/2020)   

 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  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  Pentru aviz:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii   

  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal; propunerea legislativă a fost 

respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 05.05.2020 

(Plx.262/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

               naţionale  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 

 Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; propunerea 

legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 

05.05.2020 (Plx.263/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

   - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

 Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 

privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale 

nr.155/2010; propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de 

Senat la data de 05.05.2020 (Plx.264/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru industrii şi servicii  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

               naţionale  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

           Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
 

                            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

05.05.2020 (PLx.265/2020)   

 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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

             naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; propunerea 

legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 05.05.2020 

(Plx.266/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

             naţionale  

           Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
 

                            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 
12. Propunerea legislativă  pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul 

subvenționării partidelor politice din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale; propunerea legislativă a fost respinsă, 

în procedură de urgenţă, de Senat la data de 05.05.2020 (Plx.267/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

           Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
 

                            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; propunerea 

legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 05.05.2020 

(Plx.268/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

             naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

           Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
 

                            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
 
 

14. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor (PH CD 12/2020)  
  

 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată următoarea comisie: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament; 
 

           Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
 

 

15. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor (PH CD 13/2020)  
  

 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată următoarea comisie: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament; 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 mai 2020   
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