
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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, primit de la Guvern  

(PLx.270/2020)   

 Cu acest proiect de lege 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: 25 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 26 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. 

 

 

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

nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca 

integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu 

atribuții în managementul situațiilor de urgență, primit de la Guvern 

(PLx.271/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond pentru raport comun:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 26 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. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Plx.272/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 

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

nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătății,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 

data de 12.05.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României  (PLx.276/2020)   

 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 sănătate şi familie  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, 

proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 

12.05.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.277/2020)   

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

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

nr.45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.05.2020 

(PLx.278/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  

 Pentru aviz:   

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente 

instituirii carantinei,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 12.05.2020 (PLx.279/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond urmând a elabora un raport comun:          

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru politică externă 

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 

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

nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul 

Președintelui României nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și 

motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2,  

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

12.03.2020 (PLx.280/2020)   

 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 mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale,  proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.05.2020  

(PLx.281/2020)   

 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 

 
 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale 

de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială, 

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

la data de 12.05.2020 (PLx.282/2020)   

 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 pentru sănătate şi familie  

 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea 

unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii 

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

la data de 12.05.2020 (PLx.283/2020)   

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 
 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                                  

la data de 12.05.2020 (PLx.284/2020)   

 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 

privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, 

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

la data de 12.05.2020 (PLx.285/2020)   

 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 

 
13. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială,                      

a ordinii și liniștii publice, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 

urgenţă, de Senat la data de 12.05.2020 (PLx.286/2020)   

 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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 14. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul polițistului, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 

Senat la data de 12.05.2020 (PLx.287/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport    

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 
 

 15. Proiectul de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea 

de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice 

nefavorabile, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat 

la data de 12.05.2020 (PLx.288/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

 - 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: 25 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 26 mai 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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 16. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 12.05.2020 (PLx.289/2020)   

 Cu acest proiect de lege 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 
17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.641 din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, propunerea legislativă a fost 

respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 12.05.2020 

(Plx.290/2020)   

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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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18. Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim, 

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

de 12.05.2020 (Plx.291/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize: 

   - 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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. 

 

 
19. Proiectul de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de 

economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume 

reprezentând primă de stat şi accesorii,  proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 12.05.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PLx.292/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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20. Proiectul de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a 

tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria 

privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche 

(România) - Kubekhaza (Ungaria), proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 12.05.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.293/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 26 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 21. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și 

concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul 

public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea 

Consiliului Local Sector 5, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

12.03.2020 (PLx.294/2020)   

 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 transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 22. Proiectul de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 12.05.2020 

(PLx.295/2020)   

 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 23. Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 12.05.2020 (PLx.296/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 24. Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a 

beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii 

nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și prin modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

12.05.2020 (PLx.297/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 25. Proiectul Legii laptelui și a produselor lactate, proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 12.05.2020 (PLx.298/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 
 26. Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației 

fizice și sportului nr.69/2000, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

12.05.2020 (PLx.299/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 27. Proiectul de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - 

Codul silvic, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 12.05.2020 

(PLx.300/2020)   

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 28. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 12.05.2020 (PLx.301/2020)   

 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 29. Propunerea legislativă pentru promovarea identității culturale a 

regiunilor istorice din România,  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 12.05.2020 (Plx.302/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

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

 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: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 30. Propunerea legislativă pentru completarea art.435 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 19.05.2020  (Plx.303/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru aviz:   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
31. Proiectul de Lege privind acordarea de măști pentru protecția 

cetățenilor români de virusul Covid-19, proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 19.05.2020 (PLx.304/2020)   

 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   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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 32. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat 

la data de 19.05.2020 (PLx.305/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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