
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. Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 

publice în situații de risc epidemiologic și biologic, primit de la Guvern              

(PL-x 418/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

            - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  
    

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iulie 2020   

  Termen de depunere a raportului: 14 iulie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 2. Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.1 din Legea 

nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații 

Speciale  (Pl-x 419/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

   - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  
 Termen de depunere a amendamentelor: 13 iulie 2020   

  Termen de depunere a raportului: 14 iulie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 



2 

 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor 

cu dizabilități  (Pl-x 420/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

   - Comisia pentru muncă și protecție socială  

   - Comisia pentru sănătate și familie    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale   

                    - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

           - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
  
Termen de depunere a amendamentelor: 13 iulie 2020   

  Termen de depunere a raportului: 14 iulie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 

4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 30.06.2020 (PL-x 423/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               

nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor 

programe naționale, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 30.06.2020 (PL-x 424/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 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 

 

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

nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al 

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

data de 30.06.2020 (PL-x 425/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 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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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           

nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în 

domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii 

de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii, proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 30.06.2020 

(PL-x 426/2020) 

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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

                     - Comisia pentru sănătate și familie  

                     - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

                     - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

                       naţionale  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 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 
 

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

nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 

IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 30.06.2020 (PL-x 427/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 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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9. Proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a acestora, proiectul de lege a fost respins, în procedură 

de urgență, de Senat la data de 07.07.2020  (PL-x 428/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  8 iulie 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 stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a acestora, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 

de urgență, de Senat la data de 07.07.2020  (PL-x 429/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  8 iulie 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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.269                          

din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 30.06.2020 (Pl-x 430/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

   - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale 

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 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 

 

 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din                          

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

30.06.2020 (PL-x 431/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  -  Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale 

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege privind completarea Legii Cadru nr.69/2000, 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.06.2020 (PL-x 432/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia specială a Camerei Deputaților pentru elaborarea, 

                       modificarea și completarea propunerilor legislative în materia  

                       sportului organizat în România 
  

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 30.06.2020                     

(Pl-x 433/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

   naţionale  

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 15. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea 

Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 27/2020)  
  

 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată următoarea comisie: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament 
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  3 septembrie 2020   
 

 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 

7 iulie 2020 
  


