
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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de 

învăţământ; primit de la Guvern (PLx.239/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - 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: 11 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 mai 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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2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară (Plx.138/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru aviz:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   

naţionale 

 

 Termen de depunere a amendamentelor: 13 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 19 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 

 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea  art.93¹ din  Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011  (Plx.140/2020)   

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 muncă şi protecţie 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 mai 2020   

  Termen de depunere a raportului: 19 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul 
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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 

adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 28.04.2020 (PLx.240/2020)   

 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                      naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 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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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică; 

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

28.04.2020 (PLx.241/2020)   

 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 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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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM 

INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității 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 28.04.2020 (PLx.242/2020)   

 

 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 și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 12 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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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale 

cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 

din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 28.04.2020 (PLx.243/2020)   

 

 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: 11 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 

privind performanţa energetică a clădirilor; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 28.04.2020 (PLx.244/2020)   
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 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

           - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 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 

 

 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la 

data de 28.04.2020 (PLx.245/2020)   

 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond: 

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  -  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii  specifice  

  -  Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                        pentru relaţia cu UNESCO 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Proiectul de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă 

unică de plată pe teritoriul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 28.04.2020 (PLx.246/2020)   

 

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

11. Propunerea legislativă privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari; 

propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat                                 

la data de 28.04.2020 (Plx.247/2020)   
 

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                        naționale   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; propunerea legislativă a fost respinsă, în 

procedură de urgenţă, de Senat  la data de 28.04.2020 (Plx.248/2020)   
 

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

   - 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: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 28.04.2020 (PLx.249/2020)   
 

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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

    naţionale    
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Proiectul de Lege privind prevenția și depistarea precoce a diabetului; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 28.04.2020 (PLx.250/2020)   
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond: 

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

     naţionale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 21 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mai 2020 


