
 

Parlamentul   României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

D E C I Z I E  
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară 

 
 
 

În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) din Constituția României, 
republicată,  

 
Președintele Camerei Deputaţilor emite prezenta Decizie. 

Articol unic. - (1) Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară 

în data de 16 iulie 2020, ora 10,00, pentru perioada 16 - 31 iulie 2020. 

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie. 

 
PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ION - MARCEL CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 14 iulie 2020 

Nr. 6 
 



Anexă 

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ 

 A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

ORDINEA DE ZI  

PENTRU PERIOADA 16 - 31 IULIE 2020 
 

         

1.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea 
Legii nr.53/2003 – Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de 
protecție socială (PL-x 131/2020/2020) – lege organică–Reexaminată  de Senat 
- 16.06.2020 
Raport-Comisia pentru muncă 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului 
 

2.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice (PL-x 260/2020) – lege organică – Adoptat  de Senat - 
5.05.2020 
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 13.07.2020 
Cameră decizională 
 

3.  Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ,,Ziua națională a 
copilului prematur din România” (PL-x 211/2020) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit -11.05.2020 
Cameră decizională 
 

4.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului 
de iluminat public (PL-x 56/2020) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 19.05.2020 
Cameră decizională 
 

5.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor și al munițiilor (PL-x 410/2020) – lege ordinară –Respins de 
Senat - 23.06.2020 
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia juridică 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 



6.  Proiectul de Lege  privind utilizarea voluntară a logotipului „rasă autohtonă 
100%” pentru produsele de origine animală din România (PL-x 507/2019) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport  – Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit – 28.05.2020 
Cameră decizională 
 

7.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (PL-x 668/2018) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat -24.10.2018 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și 
Comisia juridică 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 

8.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul 
silvic (PL-x 356/2020) – lege organică – Adoptat  de Senat - 3.06.2020 
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia 
juridică 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 

9.  Proiectul de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile  
(PL-x 41/2020) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru mediu  
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului 
 

10.  Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018/2019) – lege 
ordinară – Reexaminată de Senat -18.02.2019 
Raport– Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii cu amendamente) – distribuit 
-14.03.2019 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului suplimentar 
 

11.  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului   de 
restituire a terenurilor către foștii proprietari (PL-x 188/2020) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia 
pentru mediu (Adoptare)- distribuit- 30.06.2020 
Cameră decizională 
 
 



12.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 (PL-
x 96/2020) – lege ordinară – Adoptat  de Senat -2.03.2020 
Raport comun - Comisia  pentru agricultură și Comisia pentru administrație 
publică (Adoptare)- distribuit -13.05.2020 și Raport comun înlocuitor 
(Adoptare) – distribuit – 9.07.2020 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021 (PL-x 110/2020) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat -9.03.2020 
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit -6.05.2020 
și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit -8.07.2020 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
 

14.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal (PL-x 103/2018) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 17.12.2019 
Cameră decizională 
 

15.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 630/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
(Adoptare)– distribuit –22.06.2020 și Raport comun inlocuitor  (Adoptare)- 
distribuit 29.06.2020 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar 
 

16.  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 320/2020) – lege ordinară –
Respinsă de Senat - 19.05.2020 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică  și Comisia juridică 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 

17.  Proiectul de Hotărâre privind modificarea  și completarea Regulamentului 
Camerei Deputaților (BPI 528/2020; PHCD 25/2020) 
Procedură de urgență 
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020 
  
 
 



18.  Proiectul de Lege privind statutul poliţistului local (PL-x 226/2019) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru apărare 
și Comisia pentru muncă 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 

19.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul educației (Pl-x 398/2020) – lege organică 
Raport comun - Comisia pentru administrație publică  și Comisia pentru 
învățământ 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; 
data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 
13.10.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 

20.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 (Pl-x 399/2020) – lege organică 
Raport - Comisia pentru învățământ 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; 
data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 
13.10.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului 
 

21.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 (Pl-x 400/2020) – lege organică 
Raport - Comisia pentru învățământ 
Procedură de urgență 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; 
data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 
13.10.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului 
 

22.  Proiectul de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/2020) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare)- 
distribuit- 22.06.2020 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar 
 



23.  Proiectul de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele 
alimentare destinate consumului uman (PL-x 359/2017) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat - 10.10.2017 
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit – 21.10.2019 
Cameră decizională 
 

24.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 
administrarea condominiilor (PL-x 53/2020) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport comun -Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 

25.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (PL-x 
373/2020) – lege organică – Respins de Senat - 10.06.2020 
Raport comun -Comisia juridică și Comisia pentru apărare 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun 
 

26.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006  privind 
reforma în domeniul sănătăţii – REPUBLICARE (PL-x 558/2019) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport-Comisia pentru sănătate 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului  
 

27.  Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003  
(PL-x 546/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun 
 

28.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor  (PL-x 47/2020) – lege organică - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru muncă 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului  
 

29.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice (PL-x 395/2020) – lege organică – Adoptat  de 
Senat - 16.06.2020 



Raport  comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun 
 

30.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind 
calitatea în construcţii (PL-x 485/2019) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Raport - Comisia pentru industrii 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului  
 

31.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România (PL-x 622/2019) – lege ordinară - Adoptat de 
Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport - Comisia pentru transporturi 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului  
 

32.  Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018) – lege ordinară 
– Adoptat  de Senat - 16.04.2018 
Raport - Comisia juridică 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului  
 

33.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 352/2020) 
– lege organică – Adoptat  de Senat - 3.06.2020 
Raport comun  – Comisia pentru muncă și Comisia juridică 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului  comun 
 

34.  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi 
funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/2019) – lege 
organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată  
Raport  comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Raport - 
Comisia pentru învățământ 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun 



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

nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 
unor termene și alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat - 16.06.2020 
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun 
 

36.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul 
silvic  (PL-x 356/2020) – lege organică – Adoptat  de Senat - 3.06.2020 
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia 
juridică 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun 
 

37.  Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim (Pl-x 
291/2020) – lege ordinară –Respinsă de Senat - 12.05.2020 
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun 
 

38.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind 
detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (PL-x 
285/2020) – lege organică – Adoptat  de Senat - 12.05.2020 
Raport- Comisia pentru muncă 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun 
 

39.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind 
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 
România, cu modificările şi completările ulterioare  (Pl-x 324/2018) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat -16.05.2018 
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru 
apărare (Respingere) – distribuit – 23.11.2018 și Raport suplimentar 
(Adoptare)- distribuit-8.07.2020 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar 
 



40.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 
(PL-x 163/2020) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 
115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare) – 
distribuit – 3.06.2020 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului  comun suplimentar 
 

41.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A. 
(PL-x 409/2020) – lege ordinară – Adoptat  de Senat - 23.06.2020 
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație 
publică (Adoptare)- distribuit- 9.07.2020 
Procedură de urgență 
Cameră decizională 
Se dezbate sub rezerva primirii raportului  comun suplimentar 
 

42.  Inițiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 
 

43.  Inițiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților. 
 

44.  Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. 
 

45.  Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. 
 

46.  Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de 
urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la 
Biroul permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de 
comisiile parlamentare în termenele stabilite. 

                                            

 

___________ 

 


	DECIZIE
	ION - MARCEL CIOLACU

	ORDINEA DE ZI
	___________

