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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în prima sesiune ordinară a anului 2020  

(februarie - iunie) 
 

 

 În prima sesiune parlamentară a anului 2020 (februarie - iunie), la Camera Deputaţilor 

au fost dezbătute 226 proiecte de legi, din totalul de 1785 proiecte aflate în procedură 

legislativă în această sesiune. Din totalul de 226 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei 

Deputaţilor în această sesiune, pentru 168 Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională. 

 Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 26 şedinţe în plenul Camerei 

Deputaţilor şi 11 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 224 proiecte de legi, din care 77 au 

fost promulgate şi 21 respinse. De asemenea, au fost adoptate 14 Hotărâri ale Camerei 

Deputaţilor şi 26 Hotărârii ale Parlamentului. 

 La data de 30 iunie 2020, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 1567 

proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 629 înscrise pe ordinea de zi a plenului 

Camerei, şi 914 la comisiile permanente.  

 În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie 2020, la 

Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1223 întrebări adresate membrilor 

executivului, de un număr de 133 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 

de 865, reprezentând 70,72 %  din totalul întrebărilor adresate. 

 Numărul interpelărilor adresate prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 74, de un 

număr de 31 deputaţi din care la  66 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 89,18 %. 

 În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 

acestora a fost de 324 desfăşurate pe parcursul a 7 şedinţe, de un număr de 105 deputaţi. 

 La Camera Deputaţilor, în prima sesiune ordinară a anului 2020 (februarie – iunie), au 

fost depuse 4 moţiuni simple: 

-„Virusul Cîțu” a infectat economia națională! 

- Pas cu Pas am ajuns în colaps educațional - PNL a creat România NeEducată 

- Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte! 

- Sănătatea românilor nu este firmă de pompe funebre! 

şi o moţiune de cenzură:  

- Guvernul ORBAN/PNL - privatizarea democraţiei româneşti 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 

PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în prima sesiune ordinară a anului 2020  

(februarie - iunie) 

 
 (Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2020) 

 

Totalul iniţiativelor legislative     1785  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1368 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 417 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 168 

      226 

– votate  

 

 

 

d 

 

     224  

129                   din care: - înaintate la Senat      29 

                            - în procedura de promulgare 97 

                            - promulgate* 77 

                            - respinse definitiv 21 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1567 

a) pe ordinea de zi 629 

b) la comisii  

 

914 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 

puncte de vedere Guvern 

5 

3) Desesizări 5 

4) Retrase de inițiatori 2 

 

 

Cele 224 iniţiative legislative votate privesc: 

                         61 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                           din care: 

                                 40 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 

                                   3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                 18 proiecte de legi 

                      163 propuneri legislative 

                             din care 

    0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                                     

* În anul 2020 au fost promulgate 99 de legi, dintre care 22 din inițiativele legislative 

adoptate în sesiunile anterioare. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

în prima sesiune ordinară a anului 2020  

(februarie - iunie) 
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III. III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  

DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie)* 

 
Nr. 

crt. 

Domeniul de reglementare 

Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 

 

1. Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

  

                                                                                 (PL–x 270/2019) 

În reexaminare la Camera 

Deputaților, la solicitarea 

Președintelui României 

din 29 iunie 2020 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

  

                                                                              (Pl–x 467/2019) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 

3. Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul 

financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, 

de la Muntele Athos, Grecia 

 

                                                                                (PL–x 493/2019) 

Legea nr. 41/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.287 din  6 aprilie 2020 

4. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 

privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a 

României EXIMBANK-S.A. precum și a Ordonanței Guvernului 

nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale şi pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

                                                                               (PL–x 490/2019) 

Legea nr. 32/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.271 din  1 aprilie 2020 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea 

implementării programului “Prima casă”, precum şi pentru 

aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia  

                                                                               (PL–x 395/2019) 

Legea nr. 40/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.280 din  3 aprilie 2020 

6. Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 

 

  

(PL–x 132/2020) 

În reexaminare la Camera 

Deputaților, Legea este 

neconstituțională în ansamblul său 

în conformitate cu D.C.C. 

nr.155/2020 

din 29 iunie 2020 

7. Lege pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori 

economici pe teritoriul României 

  

 

                                                                               (PL–x 130/2020) 

În reexaminare la Camera 

Deputaților, Legea este 

neconstituțională în ansamblul său 

în conformitate cu D.C.C. 

nr.154/2020 

din 29 iunie 2020 
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8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte 

normative  

 

                                                                             (PL–x 142/2020) 

Legea nr.54/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.396 din  15 mai 2020 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate 

de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor 

categorii de debitori  

                                                                            (PL–x 143/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputaţi aparţinând 

Grupului Parlamentar PNL  

din 27 aprilie  2020 

10. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) 

dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 

                                           

(PL–x 5/2020) 

Legea nr.89/2020 

La Monitorul Oficial 

11. Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre 

România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul 

privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat 

la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019 

 

                                                                                 (PL–x 69/2020) 

 

Legea nr.90/2020 

La Monitorul Oficial 

12. Lege privind aplicarea unor facilitați de la plata chiriei pentru 

perioada aferentă stării de urgență 

 

(PL–x 134/2020) 

Legea nr.62/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.425 din  21 mai 2020 

13. Lege pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

            (PL–x 651/2018) 

Legea nr.68/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.443 din  26 mai 2020 

14. Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor 

excesive  

(PL–x 664/2019) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputaţi aparţinând 

Grupului Parlamentar PNL  

din 18 mai  2020 

15. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de 

urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 

 

                  (PL–x 137/2020) 

Legea nr.92/2020 

La Monitorul Oficial 

16. 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  

 

                                                                               (PL–x 242/2020) 

Legea nr. 75/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.493 din  10 iunie 2020 
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17. Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar 

Regional „Carol I” 

 

                                              

(PL–x 177/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Președintele României 

din  23 iunie 2020 

18. 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 urgenţă  

               (PL–x 257/2020) 

Legea nr. 82/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.520 din  17 iunie 2020 

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale  

(PL–x 281/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României 

din 16 iunie 2020 

20. Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

              (PL–x 647/2019) 

La promulgare 

din 15 iunie 2020 

21. Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile 

europene 

                     

 

                (PL–x 354/2020) 

   Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Înalta Curte de Casație 

și Justiție  

din 16 iunie 2020 

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii  

 

(PL–x 276/2020) 

La promulgare 

din 19 iunie 2020 

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 

privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru 

modificarea altor acte normative  

 

           (PL–x 367/2020) 

La promulgare 

din 19 iunie 2020 

24. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

 

 

(PL–x 396/2019) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Avocatul Poporului  

din 19 iunie 2020 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Înalta Curte de Casație 

și Justiție  

din 23 iunie 2020 

25. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale  

            (PL–x 351/2020) 

La promulgare 

din 26 iunie 2020 

26. Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr.217/2016 

privind diminuarea risipei alimentare 

 

           (PL–x 315/2020) 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 
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27. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de 

investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2011, privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

              (PL–x 348/2020) 

La promulgare 

din 26 iunie 2020 

28. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea 

unor termene  

 

             (PL–x 350/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

29. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 

privind impozitul specific unor activități 

          (PL–x 646/2029) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

                                        B.   Domeniul  juridic: 

 

 

1. Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 

imobile care au aparținut cultelor religioase din România 

                                                                             (PL–x 598/2019) 

Legea nr.22/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.221 din 18 martie 2020 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 

precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

 

               (PL–x 1/2018) 

În reexaminare la Senat, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.77/2019 

din 11 februarie 2020 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care 

reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de 

specialitate juridică din sistemul judiciar  

                                                                                 (Pl–x 616/2019) 

La Senat 

din 11 februarie 2020 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul justiţiei 

                                             

(Pl–x 615/2019) 

La Senat 

din 11 februarie 2020 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 

februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la 

concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 

formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, 

examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, 

stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor 

stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii  

                                             

(Pl–x 619/2019) 

La Senat 

din 25 februarie 2020 

6. Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii 

notariale nr.36/1995  

                                                                                 (Pl–x 86/2020) 

Legea nr.38/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.280 din 3 aprilie 2020 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind 

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea 

Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 

autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare  

                                              

(PL–x 461/2019) 

Sesizare de neconstituționalitate 

formulată de  Președintele României 

din 7 aprilie 2020 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

               (PL–x 78/2020) 

Legea nr.53/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.396 din 15 mai 2020 

9. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor 

regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 

Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru 

 

              (PL–x 3/2020) 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 

10. Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, 

la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două 

state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011 

                  (PL–x 7/2020) 

Legea nr.70/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.471 din 3 iunie 2020 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.77/2016 privind 

darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 

asumate prin credite 

 

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.731/2019 

 

               (PL–x 10/2019) 

Legea nr.52/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.386 din 13 mai 2020 
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12. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului  

           (PL–x 75/2020) 

La Senat 

din 6 mai 2020 

13. Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile 

agricole constituite de unităţile de cult  

(PL–x 178/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată  de deputaţi aparţinând 

Grupurilor Parlamentare 

USR,UDMR,PNL și Minorități  

din 20 mai  2020 

 

14. Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

 

                                                                              (PL–x 251/2020) 

Legea nr.55/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.396 din 15 mai 2020 

15. Lege pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

  

                                                                               (Pl–x 121/2020) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 

 

 

16. 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)  

                                                                              (PL–x 293/2020)

                                                     

    

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată  de Președintele României  

din 23 iunie 2020 

 

17. Lege privind 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 

                                                                           (PL–x 305/2020)  

Legea nr.91/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.551 din 25 iunie 2020 

 

18. Lege pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară  

                                                                             (PL–x 138/2020)  

La promulgare 

din 22 iunie 2020 

 

19. Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative  

                                                                                 (PL–x 63/2020)

   

La promulgare 

din 15 iunie 2020 

 

20. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

           (PL–x 297/2020) 

La promulgare 

din 15 iunie 2020 

 

21.  Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat  

         (PL–x 289/2020) 

La promulgare 

din 12 iunie 2020 
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22. Lege privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) 

din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

si instituirea unor măsuri tranzitorii 

 

          (PL–x 353/2020)  

La promulgare 

din 19 iunie 2020 

 

23.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal 

 

            (PL–x 286/2018) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de ÎCCJ  

din 23 iunie  2020 

 

24.  Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 

publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ   

 

(PL–x 363/2020) 

 

Legea nr.84/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.520 din 17 iunie 2020 

25. Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică  

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

 (PL–x 244/2019) 

 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 

 

26. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative  

 

  (PL–x 721/2018) 

La promulgare 

din 26 iunie 2020 

 

27. Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 privind 

asociaţiile pensionarilor  

 

 

              (PL–x 645/2019) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

28.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din 

Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  

 

 

           (PL–x 101/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

 

29. Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie  

             (Pl–x 252/2020) 

La Senat 

din 30 iunie 2020 

30. Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative cu 

dispoziţii privind instituirea interdicţiei de a beneficia de pensie de 

serviciu pentru persoanele condamnate definitiv pentru infracţiuni 

de corupţie 

                (PL–x 661/2019) 

La Senat 

din 30 iunie 2020 
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 C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport : 

 

1. Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, 

care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele 

măsuri privind protejarea acestora 

                                                                                (PL-x 486/2019) 

Legea nr.23/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.229 din 20 martie 2020 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011  

                                               

(Pl-x 469/2019) 

La Senat 

din 11 februarie 2020 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 

 

           (Pl-x 617/2019) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 

 

4.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 

privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi 

Civilizaţia Levantului 

 

            (PL-x 473/2019) 

Sesizare de neconstituționalitate 

formulată de  Președintele României 

din 1 aprilie 2020 

5.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru 

prorogarea unor termene  

 

          (PL-x 673/2019) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de un număr de 26 de 

senatori aparţinând Grupului 

parlamentar PNL  

din 4 mai  2020 

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României  

din 21 mai  2020 

 

6. Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia  

 

             (PL-x 595/2019) 

Legea nr.50/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.340 din 27 aprilie 2020 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea 

educaţiei naţionale 1/2011 

 

             (Pl-x 17/2020) 

La Senat 

din 23 aprilie 2020 

8. Lege pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 

 

(Pl-x 653/2019) 

Legea nr.80/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.510 din 15 iunie 2020 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 

 

             (PL-x 13/2020)   

La Senat 

din 23 aprilie 2020 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989 

 

              (PL-x 15/2020)  

La promulgare 

din 18 iunie 2020 
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11.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

                                                                                (PL-x 660/2019) 

La Senat 

din 23 aprilie 2020 

12. Lege pentru modificarea şi completarea art.83 din Legea educaţiei 

naţionale 1/2011 

                                                                                 (Pl-x 671/2019) 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 

 

13. Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon  

              (Pl-x 521/2019) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Președintele României 

din 11 iunie 2020 

 

14. Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea 1/2011 

a educaţiei naţionale  

 

               (Pl-x 124/2020) 

La Senat 

din 13 mai 2020 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 

 

               (Pl-x 123/2020) 

La Senat 

din 13 mai 2020 

16. Lege pentru modificarea art. 260 alin.(1) lit. D) din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 

 

                (Pl-x 120/2020) 

Legea nr.83/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.520 din 17 iunie 2020 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

sistemului de învăţământ  

               (PL-x 239/2020) 

La promulgare 

din 26 iunie 2020 

 

18. Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 

              (PL-x 126/2020) 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 

 

19. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 

 

 (Pl-x 147/2020) 

La Senat 

din 20 mai 2020 

20. Propunere legislativă privind modificarea art.931 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 

                                                                                 (Pl-x 140/2020) 

La Senat 

din 27 mai 2020 

21. Lege pentru modificarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și 

funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 

                                             

(PL-x 46/2020) 

La promulgare 

din 9 iunie 2020 

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 

      

                                                                                 (Pl-x 122/2020) 

La Senat 

din 3 iunie 2020 

23. Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 

domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  

 

                                                                                (PL-x 493/2018) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 
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24. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.79/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 

                                                                                (PL-x 306/2020) 

La Senat 

 din 17 iunie 2020 

25. Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România  

                (PL-x 209/2020) 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 

26. Lege pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Romanești 

și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii 

române 

                                                                               (PL-x 329/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

27. Lege pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, 

martiri și eroi ai națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 

noiembrie a Martirilor Români de la Beliș 

                                         

(PL-x 330/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

 D. Domeniul drepturile omului, culte, problemele minorităţilor naţionale  şi egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi: 

1. Lege privind Limba Semnelor Române 

 

             (PL-x 573/2019) 

Legea nr.27/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.258 din 30 martie 2020 

  

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind 

înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 

 

                                                 

               (Pl-x 70/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

3. Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 

privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate 

în folosinţa unităţilor de cult  

 

              (PL-x 223/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputaţi aparţinând 

Grupului Parlamentar USR și 

UDMR , 

din 11 iunie  2020 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice  

 

           (PL-x 62/2020) 

La promulgare 

din 15 iunie 2020 

5. Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea 

Drepturilor Omului şi Angajament Social  

 

                                                                               (PL-x 337/2020) 

La promulgare 

din 15 iunie 2020 

6. Lege pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua națională de 

comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen 

 

                                                                               (PL-x 105/2019) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 

7. Lege pentru declararea zilei de 18 iunie ca Ziua Victimelor 

Deportării în Timpul Regimului Comunist 

            (PL-x 434/2019) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 
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8. Lege pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua naţională pentru 

comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a 

violenţelor  împotriva creştinilor 

            (PL-x 605/2019) 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 

 E. Domeniul  industrii, servicii precum şi transporturi și infrastructură: 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 

                                                                              (PL-x 537/2019) 

Legea nr.43/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.287 din 6 aprilie 2020 

 

2. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  

 

            (PL-x 355/2019) 

Legea nr.46/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.287 din 6 aprilie 2020 

3. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul transportului de persoane 

 

                                                                               (PL-x 107/2019) 

Legea nr.34/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.271 din 1 aprilie 2020 

 

4. Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor 

 

                                                                            (PL-x 553/2018) 

Legea nr.48/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.287 din 6 aprilie 2020 

 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat 

Economic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, 

pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, 

semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 

                                                                                  (PL-x 91/2020) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 

6.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia 

investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, 

pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, 

semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 

 

            (PL-x 92/2020) 

Legea nr.81/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.541 din 24 iunie 2020 

7.  Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între 

Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 

Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 

octombrie 2018 

 

        (PL-x 93/2020) 

La promulgare 

din 23 iunie 2020 

8. Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a 

sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale 

privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la 

Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind 

transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), 

F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980 

 

                                                                               (PL-x 16/2020) 

Legea nr.98/2020 

la Monitorul Oficial 
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9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.73/2019 privind siguranţa feroviară  

                                           

(PL-x 22/2020) 

Legea nr.71/2020 

Monitorul Oficial 

10. Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 

întreprinderi mici şi mijlocii 

 

                                                                              (PL-x 192/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României, 

din 23 iunie 2020 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de 

reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei  

                                             

(PL-x 155/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 

performanţa energetică a clădirilor  

           (PL-x 244/2020) 

La promulgare 

din 12 iunie 2020 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea 

altor acte normative  

           (PL-x 513/2019) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

14.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind 

mărcile şi indicaţiile geografice  

             (PL-x 306/2019) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

15. Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

 

             (PL-x 108/2018) 

 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

16. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul 

transportului naval  

 

                   (PL-x 112/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 
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 F.  Domeniul administraţie publică: 

 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 

normative  

 

                      (PL-x 4/2020) 

La Senat 

din 25 februarie 2020 

2. Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc  

 

                 (PL-x 68/2020) 

Legea nr.44/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.287 din 6 aprilie 2020 

3. Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

 

           (PL-x 52/2020) 

Legea nr.47/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.287 din 6 aprilie 2020 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

             (Pl-x 12/2020) 

La Senat 

din 23 aprilie 2020 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind 

aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua 

europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al 

Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte  

 

            (PL-x 88/2020) 

Legea nr.66/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.428 din 21 mai 2020 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  

               (Pl-x 75/2020) 

La Senat 

din 6 mai 2020 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 

administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele 

măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ  

 

 (PL-x 243/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de un număr de 26 de 

senatori aparţinând Grupului 

Parlamentar PNL  

din 28 mai  2020 

8. Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile 

oficiale  

           (PL-x 196/2020) 

Legea nr.86/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.530 din 19 iunie 2020 

9.  Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 

Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în 

domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea  

                                                                              (PL-x 527/2019) 

La Promulgare 

din 9 iunie 2020 

10. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale 

 

                (PL-x 184/2020) 

Legea nr.97/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.560 din 26 iunie 2020 
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11. Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi 

din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în 

domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului 

judeţean Vrancea  

               (PL-x 568/2019) 

 La Promulgare 

din 15 iunie 2020 

12.  Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

 

            (PL-x 335/2020) 

La Promulgare 

din 22 iunie 2020 

13. Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi 

din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă 

Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj 

 

            (PL-x 145/2020) 

La Promulgare 

din 22 iunie 2020 

14. Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din 

domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului 

București 

                                                                              (PL-x 294/2020) 

La Promulgare 

din 29 iunie 2020 

15. Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi 

din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al 

Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Slatina 

(PL-x 414/2019) 

La Promulgare 

din 29 iunie 2020 

16. Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar 

 

 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.420 

/2019 

              (PL-x 61/2019) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

17. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

 

 

                 (PL-x 232/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 

 

1. Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind 

acordarea biletelor de valoare  

                                                           

(PL-x 417/2019) 

Legea nr.24/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.229 din 20 martie 2020 

2. Lege pentru abrogarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 

nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 

salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit şi din unităţile bugetare  

 

             (PL-x 401/2018) 

Legea nr.31/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.271 din 1 aprilie 2020 
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3. Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii şi a art.94 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  

  

                                                                               (Pl-x 618/2019)   

Legea nr.37/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.280 din 3 aprilie 2020 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

                                                                               (Pl-x 523/2019)  

Legea nr.42/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.287 din 6 aprilie 2020 

5. Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

al notarilor publici din România  

 

             (PL-x 87/2020) 

Legea nr.39/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.281 din 3 aprilie 2020 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 

           (PL-x 119/2019) 

Legea nr.45/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.287 din 6 aprilie 2020 

7. Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 şi 

pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene  

                                                                               (PL-x 724/2018) 

Legea nr.33/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.271 din 1 aprilie 2020 

8. Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor 

de învăţământ 

 

                                                                             (PL-x 337/2019) 

Legea nr.19/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.209 din 14 martie 2020 

9. Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 

serviciilor oferite de bonă 

 

                                                                                  (PL-x 43/2020) 

Legea nr.35/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.271 din 1 aprilie 2020 

10. Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru 

reglementarea unor măsuri de protecţie socială  

 

                                                                                (PL-x 131/2020) 

În reexaminare la Camera 

Deputaților, la cererea Președintelui 

României,  

din 24 iunie 2020  

11.  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate 

 

                                                                              (PL-x 638/2020) 

Legea nr.49/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.323 din 17 aprilie 2020  

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

              (PL-x 600/2019) 

Legea nr.51/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.340 din 27 aprilie 2020 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 

sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  

               (PL-x 127/2020) 

Legea nr.127/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.416 din 19 mai 2020 

14. Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat 

 

             (PL-x 386/2019) 

Legea nr.69/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 mai 2020 
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15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2020 

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 

  

              (PL-x 158/2020) 

Legea nr.61/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.416 din 19 mai 2020 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de 

consum lunar  

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

                     (PL-x 263/2018) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputati aparţinând 

Grupului Parlamentar PNL  

din 11 iunie  2020 

 

17. Lege privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind 

salarizarea personalului la nivel naţional 

 

               (PL-x 525/2019) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputati aparţinând 

Gruprilor Parlamentare PNL și USR 

din 11 iunie  2020 

18. Lege pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii  

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

                 (PL-x 399/2018) 

Legea nr.85/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.525 din 18 iunie 2020 

19. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din 

Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 

modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

 

               (PL-x 10/2020) 

La promulgare 

din 5 iunie 2020 

20. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului  

                (PL-x 457/2019) 

La promulgare 

din 5 iunie 2020 

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa 

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 urgenţă  

 

               (PL-x 347/2020) 

La promulgare 

din 19 iunie 2020 

22. Lege pentru modificarea alin. (2) al art.4 din Decretul-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri 

                 (PL-x 225/2020) 

La promulgare 

din 22 iunie 2020 

23. Lege pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 

 

                (PL-x 632/2019) 

La promulgare 

din 29 iunie 2020 
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24. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003- Codul 

muncii 

 

                                                                                 (PL-x 718/2018 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

din 30 iunie 2020 

25. Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

  

                                                                              (PL-x 233/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

din 30 iunie 2020 

26. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

               (PL-x 204/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

din 30 iunie 2020 

27. Lege pentru completarea Anexei nr.VI la Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

                                                                                (PL-x 650/2018) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

din 30 iunie 2020 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 

 

1.  Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil"  

 

              (Pl-x 468/2019) 

La Senat 

 din 11 februarie 2020 

2. Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 

               (Pl-x 341/2019) 

Legea nr.36/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.271 din 1 aprilie  2020 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru 

stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială 

                                              

(PL-x141/2020) 

Legea nr.60/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.416 din 19 mai  2020 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre 

România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea 

României la Conveţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene 

şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 

2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea 

Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru 

aderarea României la acordul pentru statele părţi la Convenţia 

pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială 

Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, 

semnate la Paris, la 19 august 2002  

 

              (PL-x 73/2020) 

La Senat 

 din 6 mai 2020 

5. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

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

electronică 

 

                                                                              (PL-x 241/2020) 

La promulgare 

din 26 iunie 2020 

6. Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie -”Ziua națională a 

comerțului electronic” 

 

                                              

(PL-x 258/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

7. Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu 

autoturism şi conducător auto  

             (PL-x 336/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

 

 

I.  Domeniul sănătate şi familie: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020 privind Stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele 

măsuri aferente instituirii carantinei 

                                                                                (PL-x 84/2020) 

Legea nr.20/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.281 din  17 martie 2020 

2. Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical 

participant la acţiuni medicale împotriva Covid - 19  

 

                                              

(Pl-x 144/2020) 

Legea nr.56/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.402 din  15 mai 2020  

3.  Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a 

personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul 

echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor 

calificat, aflate în finanţarea administraţiei publice locale  

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

 

                                                                                (PL-x 751/2018) 

Legea nr.78/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.528 din  19 mai 2020 

4. Lege pentru completarea alin.(3) al art.135 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății 

 

                                                                              (PL-x 202/2019)      

Legea nr.65/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.428 din  21 mai 2020 
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5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului 

sanitar 

                                                                                (PL-x 157/2020)      

Legea nr. 76/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.493 din  10 iunie 2020  

6. Lege privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români 

de virusul Covid-19  

 

                                                                              (PL-x 304/2020)      

La promulgare 

din 12 iunie 2020 

7. Lege pentru privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi 

statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă 

 

                                                                                (PL-x 217/2020)      

La promulgare 

din 15 iunie 2020 

8. Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

 

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.64 

/2019 

 

                 (Pl-x 30/2018)      

La Senat 

 din 17 iunie  2020 

 

 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 

 

1.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 

comercializarea produselor alimentare 

 

                   (PL-x 411/2016) 

Legea nr. 28/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.274 din 1 aprilie 2020 

 

2. Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului 

şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă 

Cluj Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca 

                   (PL-x 514/2019) 

Legea nr. 29/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.258 din 30 martie 2020 

 

3. Lege privind gospodărirea durabilă a pădurilor României 

   

                                                                              (PL-x 506/2019) 

 Legea nr. 57/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.402 din 15 mai 2020 

4.  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind 

aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru 

activitatea de reproducție 

                                                                              (PL-x 474/2019) 

Legea nr. 58/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.402 din 15 mai 2020 

5. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere  

 

                                            (PL-x 81/2020) 

Legea nr.63/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.424 din 21 mai 2020 

 

6.  Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996  

                                            

 (PL-x 150/2020) 

Legea nr.67/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.443 din 26 mai 2020 

7. Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului         nr. 10/2019 

pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale 

a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile 

profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul 

agricol și agroalimentar 

                                              

(PL-x 536/2019) 

 La promulgare 

 din 19 mai 2020 
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8. Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a 

protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea 

anexei nr.5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice 

         (PL-x 642/2019) 

Legea nr.74/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.484 din 9 iunie  2020 

9. Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi 

dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și 

semnat de România la aceeași dată, la Convenţia - cadru privind 

protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 

mai 2003 

            (PL-x 139/2020) 

Legea nr. 94/2020 

la Monitorul Oficial 

10. Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii 

nr.383/2013  

 

(PL-x 221/2017) 

Legea nr. 79/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.510 din 15 iunie 2020 

11. Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de 

despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene 

meteorologice nefavorabile  

           (PL-x 288/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României 

din 19 iunie 2020 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 

privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 

şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 

               (PL-x 336/2018) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputati aparţinând 

Grupului Parlamentar PNL și USR 

din 11 iunie  2020 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de 

reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol 

 

               (PL-x 38/2020) 

Legea nr. 95/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.560 din 26 iunie 2020 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic 

           (PL-x 103/2020) 

Legea nr. 88/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.551 din 21 iunie 2020 

15. Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991  

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

 

                                                                                (PL-x 157/2019) 

Legea nr. 87/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.551 din 21 iunie 2020 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996  

 

             (PL-x 245/2020) 

La promulgare 

 din 22 mai 2020 

17. Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 

suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de 

reproducţie  

 

             (PL-x 640/2019) 

La promulgare 

 din 22 mai 2020 

18. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului  

 

          (PL-x 478/2019) 

La promulgare 

 din 22 mai 2020 
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19. Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea 

buruienii ambrozia  

 

                                                                                (PL-x 313/2020) 

La promulgare 

 din 26 mai 2020 

20. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului  

                                               

(PL-x 311/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale   

din 30 iunie 2020 

21. Lege privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe 

  

 

                                                                                (PL-x 637/2019) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 

 

1. Lege privind Codul aerian 

 

              (PL-x 94/2019) 

Legea nr. 21/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.222 din 19 martie 2020 

2. Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat 

la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională 

de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 

1998            

            (PL-x 8/2019) 

Legea nr. 99/2020 

la Monitorul Oficial 

 

3. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al 

articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor 

militare 

 

            (PL-x 71/2020) 

La Senat 

 din 29 aprilie 2020 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Apărării 

Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 

privind pensiile militare de stat  

             (Pl-x 90/2020) 

La Senat 

 din 29 aprilie 2020  

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind 

statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 

 

                                                                                 (PL-x 144/2019) 

Legea nr. 73/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.484 din 9 iunie 2020 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la 

Bucureşti 

             (PL-x 125/2020) 

Legea nr. 93/2020 

la Monitorul Oficial 

 

7. Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat  

   

                                                                                (PL-x 562/2019) 

Legea nr. 96/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.650 din 26 iunie 2020 
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8. 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  

             (PL-x 270/2020) 

Depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor, în temeiul 

art.134 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, în 

vederea exercitării dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale  

 din 30 iunie 2020 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii 

critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul 

situaţiilor de urgenţă 

 

             (PL-x 271/2020) 

La Senat 

 din 17 iunie 2020 

 L. Domeniul politică externă: 

 

1.           -  

 M. Domeniul economic: 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor 

nr.31/1990  

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

              (PL-x 440/2017) 

Sesizare de neconstituționalitate 

formulată de Guvernului României, 

din 4 mai 2020 

2. Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în 

activitatea economică 

 

                                                                                (PL-x 314/2020) 

Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputați aparținând 

Grupului parlamentar al Partidului 

Național Liberal 

din 16 iunie 2020 

 
* Date existente la 30 iunie 2020 
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IV. CENTRALIZATOR 

AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 

DE CAMERA DEPUTAŢILOR  

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie)* 

 
  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 

legi/propunerilor 

legislative 

 

A. Domeniul buget-finanţe 29 

B. Domeniul juridic 30 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 27 

D. Domeniul  drepturile omului, culte, problemele 

minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi 

8 

E. Domeniul industrie, servicii precum şi transporturi și 

infrastructură 
16 

F. Domeniul administraţie  publică                 17 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate                 27 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei                  7 

I. Domeniul sănătate şi familie 8 

J. Domeniul agricultură şi mediul înconjurător                 21 

K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă  naţională                  9 

L. Domeniul politică externă                  - 

M. Domeniul economic 2 

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate                                                                             

Total: 
201 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse definitiv                                      

Total: 
20 

                                                                           
                * Date existente la 30 iunie 2020 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 

 

 
 

 1.   H.C.D. nr.1/03-02-2020  

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

  2.   H.C.D. nr.2/11-02-2020  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  3.   H.C.D. nr.3/25-02-2020  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Uniţi în 

realizarea uniunii energetice şi a acţiunilor climatice - Stabilirea bazelor pentru o tranzitie de 

succes către o energie curată COM (2019)285 

  4.   H.C.D. nr.4/25-02-2020  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului COM (2019)360 

  5.   H.C.D. nr.5/10-03-2020  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 

Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE - COM(2019)260 

  6.   H.C.D. nr.6/10-03-2020  

HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor 

copiilor dispăruţi 

  7.   H.C.D. nr.7/02-04-2020  

HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor 

  8.   H.C.D. nr.8/27-05-2020  

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, 

modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România 

  9.   H.C.D. nr.9/03-06-2020  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  10.   H.C.D. nr.10/24-06-2020  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea modificată de Decizie a 

Consiliului privind încheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană 

şi statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de altă parte - COM(2019)568 

  11.   H.C.D. nr.11/24-06-2020  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu - pregătirea Conferinţei privind viitorul Europei - COM(2020)27 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=163638
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=163802
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164054
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164055
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164270
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164271
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164785
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=165675
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=165767
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166160
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166161
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  12.   H.C.D. nr.12/24-06-2020  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şl Social European şi Comitetul 

Regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate 

posibilă, pentru a salva vieţile si mijloacele de trai - COM(2020)143 

  13.   H.C.D. nr.13/30-06-2020  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  14.   H.C.D. nr.14/30-06-2020  

HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166162
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166319
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166320
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
 

 

  1.   H.P. nr.1/14-03-2020  

HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 

  2.   H.P. nr.2/14-03-2020  

HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei 

Deputatilor si Senatului 

  3.   H.P. nr.3/19-03-2020  

HOTĂRÂRE pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind 

instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României 

  4.   H.P. nr.4/16-04-2020  

HOTĂRÂRE pentru încuviintarea măsurii adoptate de Presedintele României privind 

prelungirea stării de urgentă pe întreg teritoriul României 

  5.   H.P. nr.5/20-05-2020  

HOTĂRÂRE pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea 

Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

  6.   H.P. nr.6/18-06-2020  

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Armatei României la Operatia Gallant Phoenix 

începând cu anul 2020 

  7.   H.P. nr.7/18-06-2020  

HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii Armatei României la Operatia Sentinel începând 

cu anul 2020 

  8.   H.P. nr.8/18-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru aprobarea infiintării pe teritoriul României a Comandamentului Corpului 

Multinational de Sud-Est, sub denumirea Headquarters Multinational Corps South-East (HQ 

MNC-SE) 

  9.   H.P. nr.9/24-06-2020  

HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui - membru executiv al Consiliului Autorităţii de 

Supraveghere Financiară 

  10.   H.P. nr.10/24-06-2020  

HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

  11.   H.P. nr.11/24-06-2020  

HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Moţ Sofia Mariana în funcţia de preşedinte al Secţiei 

de drept public a Consiliului Legislativ 

  12.   H.P. nr.12/24-06-2020  

HOTĂRÂRE privind numirea domnului Greblă Toni în funcţia de preşedinte al Secţiei de 

drept privat a Consiliului Legislativ 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164343
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164347
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164440
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=165021
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=165516
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166001
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166002
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166003
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166107
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166108
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166109
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166110
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  13.   H.P. nr.13/24-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind 

alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 

Informaţii 

  14.   H.P. nr.14/24-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind 

alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii 

Serviciului de Informaţii Externe 

  15.   H.P. nr.15/24-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 

  16.   H.P. nr.16/24-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre 

  17.   H.P. nr.17/24-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei 

  18.   H.P. nr.18/24-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 

  19.   H.P. nr.19/24-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa 

  20.   H.P. nr.20/30-06-2020  

HOTĂRÂRE privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării 

  21.   H.P. nr.21/30-06-2020  

HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreşedinte la Curtea de 

Conturi şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit 

  22.   H.P. nr.22/30-06-2020  

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2020-

2024 

  23.   H.P. nr.23/30-06-2020  

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea 

eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia deplasării muncitorilor 

sezonieri români la cules de sparanghel 

  24.   H.P. nr.24/30-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile şi 

gestionarea stării de urgenţă 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166153
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166154
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166155
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166156
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166157
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166158
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166159
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166295
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166296
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166316
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166317
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166318
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  25.   H.P. nr.25/30-06-2020  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 

pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputatilor şi al senatorilor, organizarea şi 

funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

  26.   H.P. nr.26/30-06-2020  

HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166325
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166326
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VII. CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2020  

(februarie - iunie) 

 
În prima sesiune parlamentară a anului 2020 au fost înregistrate 36 propuneri legislative 

pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată. Pentru 9 dintre acestea au fost 

formulate 17 propuneri şi sugestii. O propunere a fost validată, iar restu de 16 propuneri nu au fost 

validate deoarece nu au conţinut modificări sau completări la iniţiativele legislative, ci doar aprecieri 

cu caracter general cu privire la oportunitatea inițiativelor legislative la care se refereau. 

 
   

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

 

Nr. 

crt

. 

Titlul propunerii legislative 
Număr/data 

înreg. 

Nr. 

propuneri/ 

sugestii 

primite 

Nr. propuneri/ 

sugestii 

validate 

1  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

344/10.06.2020 
1 0 

2  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei 

Pl-x 

273/20.05.2020 
0 0 

3  

Propunere legislativă privind completarea Legii 

nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism 

Pl-x 

274/20.05.2020 

0 0 

4  
Propunere legislativă privind Digitalizarea 

învăţământului românesc 

Pl-x 

275/20.05.2020 1 0 

5  

Propunere legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a 

operatorilor economici privaţi pe perioada stării de 

alertă şi a suspendării cursurilor 

Pl-x 

323/03.06.2020 1 0 

6  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 1/2011 a educaţiei naţionale 

Pl-x 

255/13.05.2020 
3 0 

7  

Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie 

Pl-x 

252/13.05.2020 
1 0 

8  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul justiţiei 

Pl-x 

253/13.05.2020 
0 0 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18668
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18668
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18594
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18594
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18620
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18620
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18625
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18625
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18665
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18665
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18578
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18578
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18581
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18581
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18582
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18582
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9  
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

254/13.05.2020 
0 0 

10  
Propunere legislativă privind protecţia civilă Pl-x 

269/13.05.2020 
0 0 

11  
Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

272/20.05.2020 
0 0 

12  
Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

Pl-x 

138/14.04.2020 
1 1 

13  
Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011 

Pl-x 

140/14.04.2020 
0 0 

14  
Propunere legislativă pentru completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 

Pl-x 

147/22.04.2020 
0 0 

15  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

126/01.04.2020 0 0 

16  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

122/24.03.2020 
0 0 

17  
Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) 

al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

120/24.03.2020 
0 0 

18  
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

123/24.03.2020 
0 0 

19  

Propunere legislativă pentru organizarea şi 

funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 

Pl-x 

121/24.03.2020 
1 0 

20  
Propunere legislativă privind completarea art.119 din 

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

Pl-x 

124/01.04.2020 
0 0 

21  
Propunere legislativă privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 

Pl-x 

102/10.03.2020 
1 0 

22  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat 

Pl-x 90/09.03.2020 

0 0 

23  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru 

ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia 

Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României 

la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale 

Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la 

Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea 

României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei 

Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 

pentru aderarea României la acordul dintre statele părţi 

la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale 

Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind 

protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat 

la Paris, la 19 august 2002 

Pl-x 73/02.03.2020 

0 0 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18588
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18588
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18590
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18590
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18593
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18593
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18466
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18466
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18471
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18471
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18494
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18494
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18447
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18447
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18436
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18436
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18439
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18439
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18440
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18440
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18441
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18441
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18446
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18446
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18414
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18414
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18412
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18380
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24  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Pl-x 74/02.03.2020 

0 0 

25  

Propunere legislativă privind completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatului Poporului 

Pl-x 75/02.03.2020 

0 0 

26  

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 

(13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare 

Pl-x 71/24.02.2020 

0 0 

27  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea 

Institutului Român pentru Drepturile Omului 

Pl-x 70/24.02.2020 

0 0 

28  
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 

din Legea educaţiei naţionale 1/2011 

Pl-x 17/17.02.2020 
0 0 

29  

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

Pl-x 12/10.02.2020 

1 0 

30  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare 

Pl-x 6/03.02.2020 

0 0 

31  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei 

Pl-x 9/03.02.2020 

0 0 

32  
Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al 

Ţinutului Secuiesc 

Pl-x 

670/23.12.2019 
19 0 

33  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale 

1/2011 

Pl-x 

671/23.12.2019 0 0 

34  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.131 şi art.287 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

672/23.12.2019 0 0 

35  

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 

Pl-x 

659/16.12.2019 0 0 

36  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 

660/16.12.2019 
0 0 

TOTAL 30  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18398
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18399
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18370
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18371
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18363
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18323
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18301
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18311
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18286
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18286
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18288
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18288
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18293
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18293
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18269
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18269
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18271
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18271
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
 

În prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2020 au funcţionat 21 comisii permanente 

ale Camerei Deputaților, 6 comisii permanente comune ale Camerei Deputaților și Senatului, 

precum și 5 comisii speciale și 7 comisii de anchetă.  

În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2020, comisiile permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiile permanente comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit 

în 1013 şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 369    rapoarte şi 736 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 

parlamentare, au fost depuse 4459 amendamente, din care 1703 admise şi 2756 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 

comisiile sesizate în fond, în prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2020. 

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară februarie – iunie 

2020. 

Activitatea de control parlamentar se exercită la nivelul comisiilor prin diverse modalităţi: 

audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de activitate şi strategii ale 

ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar, anchete 

parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori etc. 

La solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaților, Comisia pentru Regulament a 

dezbătut și a aprobat Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaților, proiect ce reglementează organizarea și procedurile de desfășurare a lucrărilor 

parlamentare, cu scopul îndeplinirii atribuțiilor constituționale, în condițiile existenței unor situații 

excepționale de natură să facă imposibilă prezența deputaților la sediul Parlamentului. 

Dispozițiile cuprinse în propunerea de modificare, a realizat o corectă aplicare a exigențelor 

care decurg din art. 93 din Constituție, referitor la obligațiile implicite care incumbă autorităților 

publice, respectiv Parlamentului, pe perioada stării de urgență sau de alertă (excepționale). 

Prin completarea Regulamentului s-a dorit o reglementare suplă/flexibilă pentru a permite 

ca, în funcție de natura situației excepționale intervenite și a costrângerilor obiective existente, 

Biroul permanent să elaboreze procedurile necesare desfășurării activității Camerei Deputaților prin 

mijloace electronice în situațiile care fac imposibilă prezența depuaților la sediul Parlamentului. 

Comisiile de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului au primit raportul de 

activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe 

anul 2018.  

Au avut loc audieri ale candidaţilor pentru: funcția de președinte – membru executiv al 

Consiliului Autorității de Supraveghere Fianciară, funcția de vicepreședinte și/sau membru în 

Comitetul de reglementare al ANRE și pentru posturile vacante de președinte Secție de drept public 

și de președinte de Secție de drept privat din cadrul Consiliului Legislativ, privind numirile a șapte 

membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, candidaților 

pentru funcțiile de consilier de conturi, vicepreședinte la Curtea de Conturi și vicepreședinte la 

Autoritatea de Audit. 

Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare februarie – iunie 2020, 

2412 petiţii, scrisori şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii 

civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau 
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juridice, cu privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi 

nesoluţionate de către instituţiile publice competente.  

Pe lângă activitatea legislativă evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control parlamentar, 

activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizat şi în alte acţiuni, astfel: 

Comisia pentru politică externă: 

Pe parcursul primei sesiuni parlamentare a acestui an, doamna Biro Rozalia – Ibolya, 

președintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, a participat la întrevederea 

organizată cu domnul Adel Bin Ahmed Al-Jubeir, ministru de stat pentru afaceri externe al 

Regatului Arabiei Saudite. Au fost organizate 3 întrevederi cu ambasadori acreditați în România. 

S-au efectuat vizite de lucru şi vizite oficiale la: Paris, în perioada 24-26 februarie 2020, la 

lucrările reuniunii Reţelei Parlamentare Globale a Organizaţiei pentru Cooperarea Economică şi 

Dezvoltare (OCDE), Zagreb, în perioada 2-4 martie 2020,  la Conferinţa Interparlamentară privind 

Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună 

(PESC/PSAC), organizată de Parlamentul Croaţiei, în cadrul Preşedinţiei croate a Consiliului 

Uniunii Europene, ca parte a dimensiunii parlamentare.  

Menționăm și participarea online a membrilor Subcomisiei de dezvoltare durabilă la la 

video-conferința organizată de Departamentul de stat pentru Dezvoltare durabilă din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului României, intitulată RO-HYDROHUB, hidrogenul ca 

vector alternativ de energie și a doamnei președinte Biró Rozália la Webinar-ul global cu tema 

„Femeile lider modelând viitorul. Construind un nou normal” organizat de rețeaua 

internațională Women Political Leaders (WPL). 

A fost audiat domnul Radu Ioanid, propus pentru funcția de ambasador al României în 

Israel.  

Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond şi a adoptat  proiecte de opinie pentru 

8 acte normative europene. 

Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale la Palatul Parlamentului cu delegații parlamentare 

din Bundestag-ul german, din Georgia, cu delegații ministeriale din Germania și Turcia.  

Au fost efectuate vizite la: Berlin - Conferința Interparlamentară Europa Progresistă, Ankara 

- Marea Adunare Națională a Republicii Turcia, Viena - Conferința Alianței împotriva traficului de 

persoane.    

Au avut loc 7 întrevederi cu ambasadori ai altor state acreditați în România. 

În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2020 au funcționat 4 comisii speciale comune ale 

Camerei Deputaților și Senatului, o comisie specială a Camerei Deputaților și 7 comisii de 

anchetă: 4 comune cu Senatul și 3 ale Camerei Deputaților, astfel: 

1. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea 

Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului a fost înființată prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 45  din 28 iunie 2017.  

Comisia este formată din 15 membri.  

Comisia asigură dimensiunea parlamentară a organizării evenimentelor prilejuite de 

celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului. 

Comisia va funcționa până la sfârșitul legislaturii 2016-2020. 

2. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi 

actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale a fost înființată prin 

Hotărârea Parlamentului nr.  19 din 18 aprilie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri și are un birou format din președinte, un vicepreședinte 

și un secretar. 

Termenul de depunere a raportului final al comisiei este de 6 luni de la data constituirii 

comisiei. În ședință comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului din data 

de 29 octombrie 2018 s-a aprobat prelungirea termenului până la data de 18 martie 2019. 
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3. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuției 

bugetelor anuale ale Curții de Conturi a fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 32 din 07 

aprilie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice din Parlamentul României. 

Comisia va funcționa până la sfârșitul legislaturii parlamentare 2016-2020.  

4. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru eleborarea, 

modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie electorală a fost înființată prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 12 din 18 iunie 2019. 

Comisia este formată din 23 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice a Parlamentului României. 

Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni de la data înființării, cu posibilitatea prelungirii 

termenului de către Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui comisiei.  

5. Comisia specială a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea 

propunerilor legislative în materia sportului organizat în România a fost înființată prin Hotărârea 

Camerei Deputaților nr. 18 din 20 mai 2020. 

Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților, potrivit configurației politice a Camerei Deputaților. 

Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni de la data constituirii, cu posibilitatea 

prelungirii termenului de către Biroul permanent al Camerei Deputaților, la cererea motivată a 

președintelui Comisiei. 

 6. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude 

semnalate în spațiul public cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri români la cules de sparanghel 

a fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 23 din 30 iunie 2020. 

 Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice a Parlamentului României. 

 Constantările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport 

final care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen 

de 30 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere al 

raportului poate fi prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui de 

comisie. 

 7. Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile și gestionarea stării de urgență a fost 

înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24 din 30 iunie 2020. 

 Comisia este formată din 21 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice a Parlamentului României. 

 Constatările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport 

final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen 

de 90 de zile de la data constituirii Comisiei de anchetă. Termenul de depunere al raportului poate fi 

prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui comisiei.  

8. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea 

posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în 

activitatea unor lideri ai acestor partide a fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 31 din 4 

iulie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice din Parlamentul României.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 180 de zile de la data constituirii 

comisiei parlamentare de anchetă. Pe data de 14 decembrie 2018, Birourile permanente reunite au 

aprobat prelungirea perioadei de funcționare a comisiei cu 90 zile, iar pe data de 15 aprilie 2019, s-a 

aprobat prelungirea cu încă 60 de zile a termenului pentru depunerea raportului final. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=234
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=234
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9. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude 

semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 a 

fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 15 din 26 iunie 2019. 

Comisia este formată din 23 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Parlamentului.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 90 de zile de la data constituirii 

comisiei. Pe data de 24 septembrie 2019, Birourile permanente reunite au aprobat prelungirea 

perioadei de funcționare a comisiei cu 30 zile, pe data de 12 noiembrie 2019, s-a aprobat prelungirea 

cu incă 30 de zile, iar pe data de 4 decembrie 2019, s-a aprobat prelungirea cu încă 60 de zile a 

termenului pentru depunerea raportului final. 

10. Comisia de anchetă privind activitatea SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene 

Române TAROM SA în perioada 2007-2018 a fost înființată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 

14 din 20 martie 2019. 

Comisia este formată din 9 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Camerei Deputaților.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 90 de zile de la data constituirii 

comisiei. 

11. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor privind modalitatea de încheiere 

a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi a modului de angajare şi efectuarea a cheltuielilor 

din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune a fost 

înființată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5 din 20 februarie 2019. 

Comisia este formată din 11 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Camerei Deputaților.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 60 de zile de la data constituirii 

comisiei.  

12. Comisia parlamentară de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi a fost 

înființată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 65/2019 din 10 martie 2020. 

Comisia este formată din 11 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Camerei Deputaților. 

Constatările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport 

final, elaborat de toți membrii acesteia, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților 

în termen de 60 de zile de la data înființării și aprobării componenței Comisiei de anchetă de către 

Camera Deputaților. 
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ANEXA  A 

 

 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
 

 

 

Nr. 

crt. Denumirea comisiei 

Total 

amendamente,    

din care 

Admise Respinse 

1. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  187 169 18 

2. 
Comisia pentru industrii şi servicii  552 530 22 

3. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 73 68 5 

4. Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

 industrie alimentară şi servicii specifice  
313 299 14 

5. Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale  
72 69 3 

6. Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului  
103 90 13 

7. 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 137 112 25 

8. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  423 405 18 

9. 
Comisia pentru sănătate şi familie 263 185 78 

10. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport  
45 45 0 

11. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă  
37 37 0 

12. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  545 491 54 

13. Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională 
182 182 0 

14. Comisia pt. tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor 
34 34 0 

15. 
Comisia pt. egalitate de şanse 20 20 0 

TOTAL: 2986 2736 
250 
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SITUAȚIA AMENDAMENTELOR 

depuse la comisiile permanente pentru proiectele de legi şi propunerile legislative 

dezbătute în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
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ANEXA B 

 

 

 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 

 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
 

 

 

 

Nr. 

crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 

amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1. 
Grupul parlamentar al PSD 227 181 46 

2. 
Grupul parlamentar al  PNL 89 49 40 

3. 
Grupul parlamentar al USR 31 2 29 

4. 
Grupul parlamentar al UDMR 58 29 29 

5. 
Grupul parlamentar  ALDE 21 21 0 

6. 
Grupul parlamentar al  PMP 3 1 2 

7. 
Grupul parlamentar al minorităţilor 

naţionale 

9 9 0 

8. 
Deputați neafiliați 13 13 0 

9. 
Comisii permanente 3994 1384 2610 

10. 
Guvern 14 14 0 

TOTAL 4459 1703 2756 
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SITUAŢIA AMENDAMENTELOR 

depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative 

dezbătute în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

 

 

PSD, 227PNL, 89

USR, 31UDMR, 58

ALDE, 21

PMP, 3Minorități, 9

Neafiliați, 13

Comisii, 3994

Guvern, 14
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ANEXA C 

BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în prima sesiune ordinară a anului 2020 

Nr.  

crt. 
Denumirea comisiei 

Număr 

şedinţe 

Număr 

iniţiative 

avute în 

dezbatere pe 

fond 

Număr 

rapoarte 

depuse 

Număr  

avize depuse 

Scrisori, 

memorii 

rezolvate 

Audieri/Au

diențe 

1 Comisia pt. pol. economică 49 31 7 25 238 3 

2 Comisia pt. buget 51 206 64 10 72 5 

3 Comisia pt. industrii 50 151 39 28 63 1 

4 Comisia pt. transporturi 43 83 14 12 7 3 

5 Comisia pt. agricultură 49 91 37 12 25 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 49 18 11 206 34 10 

7 Comisia pt. admin. publică 48 151 59 83 11 0 

8 Comisia pt. mediu 49 76 20 15 275 0 

9 Comisia pt. muncă 52 208 56 37 146 37 

10 Comisia pt. sănătate 50 104 25 39 53 4 

11 Comisia pt. învăţământ 50 60 23 28 106 0 

12 Comisia pt. cultură 48 59 20 4 4 2 

13 Comisia juridică 53 449 114 40 9 2 

14 Comisia pt. apărare 50 90 33 25 11 0 

15 Comisia pt. politică externă 49 6 1 19 0 4 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 49 desfăşoară activităţi specifice 136 5 

17 Comisia pt. regulament 5 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 38 26 10 19 0 0 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 19 6 3 114 6 0 

20 
Comisia pt. români din afara graniţelor 

ţării 
42 2 0 10 43 3 

21 Comisia pt. afaceri europene 47 0 0 2 0 3 

22 Comisia pt. controlul SRI 48 
desfăşoară activităţi 

specifice 
1 59 1 

23 Comisia pt. control SIE 2 
desfăşoară activităţi 

specifice 
0 2 0 

24 
Comisia revoluţionarilor din Decembrie 

1989 
13 

desfăşoară activităţi 

specifice 
4 1105 16 

25 

Comisia pt. integrarea europeană dintre 

Parlamentul României şi Parlamentul 

Republicii Moldova 

0 desfăşoară activităţi specifice 

26 
Comisia comună privind statutul 

deputaţilor şi  al senatorilor 
1 5 1 0 3 0 

27 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 9 0 0 3 4 0 

TOTAL 1013 882* 369* 736 2412 99 

                                                 
     *La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de RAPOARTE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de AVIZE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
 

 

I. COMISII PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTA ŢILOR 

 

 

 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ȘI PRIVATIZARE 

 

1. Ghilea Găvrilă PNL părăseşte comisia din: 03.06.2020 

   înlocuit din funcţia de 

vicepreședinte  din: 

03.06.2020 

2. Mihalescul Dumitru PNL devine vicepreședinte  din: 15.06.2020 

 

 2. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 

1. Ghilea Găvrilă PNL devine membru din: 

devine președinte  din: 

03.06.2020 

09.06.2020 

 

            3. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR  

 

1. Drulă Cătălin USR înlocuit din funcţia de 

președinte  din: 

04.02.2020 

2. Zainea Cornel USR devine președinte  din: 04.02.2020 

 

 4. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI 

 

1. Cupă Ion PMP părăseşte comisia din: 

înlocuit din funcţia de 

vicepreședinte  din: 

11.02.2020 

11.02.2020 

2. Teacă Alexandru PMP devine membru din: 11.02.2020 

 
5. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

 

1. Bejinariu Eugen       PSD               părăseşte comisia din: 30.06.2020 

2. Mărgărit Mitică – Marius      PSD      părăseşte comisia din: 30.06.2020 

3. Cucșa Marian – Gheorghe      PSD      devine membru din:  30.06.2020 
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II. COMISII PERMANENTE COMUNE ALE CAMEREI 

DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 

 

1. COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI 

SENATULUI PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR 

ASUPRA ACTIVITĂȚII SRI 

 

1. Bejinariu Eugen PSD devine membru din: 

înlocuit din funcţia de 

președinte din: 

24.06.2020 

24.06.2020 

2. Cucșa Marian-Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 

înlocuit din funcţia de 

vicepreședinte  din: 

24.06.2020 

24.06.2020 

3. Mărgărit Mitică-Marius PSD devine membru din: 24.06.2020 

4. Preda Cezar-Florin PNL devine vicepreședinte  

din: 

24.06.2020 

 

2. COMISIA PARLAMENTARĂ SPECIALĂ  PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚII 

SERVICIULUI DE INFORMAȚII EXTERNE 

 

1. Bontea Vlad PSD devine membru din: 24.06.2020 

2. Căprar Dorel-Gheorghe PSD părăseşte comisia din: 24.06.2020 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ȘI A COMITETULUI LIDERILOR GRUPURILOR PARLAMENTARE 

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
 

 

 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 32 de şedinţe, dintre care 7 s-au 

desfășurat on-line, avându-se în vedere măsurile luate pentru limitarea expunerii și prevenirea 

îmbolnăvirii cu Coronavirus. 

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat pregătirea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care 

intră în competenţa sa. 

Decizii ale Biroului permanent: 

Au fost adoptate 2 Decizii ale Biroului permanent care privesc stabilirea atribuţiilor 

vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune ordinară și 

reorganizarea unor compartimente din structura Serviciilor Camerei Deputaţilor. 

 

II. Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare s-a întrunit în 46 ședințe, dintre care 16 

s-au desfășurat on-line. 

Comitetul liderilor a dezbătut și a aprobat proiectele ordinii de zi pentru şedinţele Camerei 

Deputaţilor şi ale programului de lucru al acesteia și soluţionat diverse probleme care intră în 

competenţa sa. 

 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 16 şedinţe comune cu Biroul 

permanent al Senatului, dintre care 6 s-au desfășurat on-line. 

În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost discutate, printre altele: 

• Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care cere 

convocarea Senatului şi a Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară; 

• Dezbaterea Moţiunii de cenzură intitulate "Guvernul Orban/PNL - privatizarea 

democraţiei româneşti"; 

• Stabilirea calendarului pentru acordarea votului de încredere listei Guvernului și 

Programului de guvernare transmise de domnul Vasile-Florin Cîţu, candidatul desemnat 

pentru funcţia de prim-ministru; 

• Informarea domnului Vasile-Florin Cîţu privind depunerea mandatului încredinţat de 

Preşedintele României prin Decretul nr. 137/2020 pentru a cere votul de încredere al 

Parlamentului asupra listei şi programului Guvernului; 

• Stabilirea calendarului pentru acordarea votului de încredere listei Guvernului și 

Programului de guvernare transmise de domnul Ludovic Orban, candidatul desemnat 

pentru funcţia de prim-ministru; 

• Scrisorile domnului Klaus-Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită 

Parlamentului încuviințarea și apoi prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; 

• Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită 

Parlamentului României să aprobe participarea Armatei României la două operaţii de tip 

”coaliţie”, începând cu anul 2020 
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• Aprobările prealabile ale Comisiilor de apărare pentru derularea unor contracte de către 

Ministerul Apărării Naționale; 

• Scrisoarea domnului prim-ministru Ludovic Orban prin care transmite Hotărârea 

Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19;, 

• Modificarea componenţei nominale a unor Grupuri parlamentare de prietenie; 

• Constituirea unor comisii de anchetă sau comisii speciale ale Camerei Deputaţilor și 

Senatului; 

• Numiri în funcții de conducere la instituții sau autorități publice a căror activitate se află 

sub control parlamentar. 

 

 

 

IV. În prima sesiune ordinară a anului 2020 au fost depuse 4 moţiuni simple și o moțiune de 

cenzură: 
 

A .  M O Ţ I U N I  S I M P L E :  

Nr. 

crt. 

TITLUL MOŢIUNII 

SIMPLE 
Semnatari 

Data 

depunerii 

Data  

dezbaterii 

Vot deschis 

Soluţia 

P
en

tr
u

 

C
o

n
tr

a
 

A
b

ţi
n

er
i 

1.  
„Virusul Cîțu” a infectat 

economia națională! 
70 6.05.2020 11.05.2020 166 94 28 ADOPTATĂ 

2.  

Pas cu Pas am ajuns în 

colaps educațional - PNL a 

creat România NeEducată 

93 20.05.2020 25.05.2020 172 90 47 ADOPTATĂ 

3.  
Guvernul PNL după Grindă 

se cunoaşte! 
77 3.06.2020      

4.  
Sănătatea românilor nu este 

firmă de pompe funebre! 
93 17.06.2020 24.06.2020 164 85 48 ADOPTATĂ 

 

B .  M O Ţ I U N I  D E  C E N Z U R Ă :  

N
r.

 c
r
t.

 

TITLUL MOŢIUNII 

DE CENZURĂ 
Semnatari 

Data 

depunerii 

Data 

prezentări

i 

Data 

dezbaterii 

Vot secret (bile) 

Soluţia 

P
en

tr
u

 

C
o

n
tr

a
 

A
b

ți
n

er
i 

1. 
Guvernul ORBAN/PNL - 

privatizarea democraţiei 

româneşti 

208 30.01.2020 3.02.2020 5.02.2020 261 139 0 ADOPTATĂ 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 
 

                                                                                                                                               

A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30.06.2020 

Nr.  Grup Număr  Întrebări  Întrebări 

crt. parlamentar deputați adresate cu răspuns fără răspuns 

1. PSD 53 311 225 88 

2. PNL 23 444 317 127 

3. USR 23 289 188 101 

4. Pro Europa 8 32 21 11 

5. UDMR 7 23 21 2 

6. PMP 9 58 43 15 

7. 
MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 
6 45 33 12 

8. Neafiliaţi 4 21 17 4 

TOTAL GENERAL 133 1223 865 358 

 

 

B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 30.06.2020 

 

Nr.  Grup Număr  Interpelări  Interpelări 

crt. parlamentar deputați adresate cu răspuns fără răspuns 

1. PSD 20 35 31 4 

2. PNL 1 9 7 2 

3. USR 5 11 10 1 

4. PRO Europa 1 6 5 1 

5. UDMR 0 0 0 0 

6. PMP 1 3 3 0 

7. 
MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 
1 1 1 0 

8. Neafiliaţi 2 9 9 0 

TOTAL GENERAL 31 74 66 8 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 

 la data de 30.06.2020 

 

Nr. 

crt. 

Grup 

parlamentar 

Nr. 

deputaţi 

Nr. 

şedinţe 

Nr. declaraţii 

declaraţii politice 

1. PSD 39 

7 

108 

2. PNL 25 97 

3. USR 8 23 

4. PRO Europa  8 25 

5 UDMR 4 7 

6. PMP 9 33 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 9 21 

8. NEAFILIAŢI 3 10 

TOTAL GENERAL 105 324 
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XII XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 

 în prima sesiune ordinară a anului 2020 

(februarie - iunie) 

 

 

 

 

 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 

 

Sesiunea februarie - 

iunie 

Februarie 3 3 

Martie 3 3 

Aprilie 4 4 

Mai 7 7 

 Iunie 9 9 

Total: 26 26 

 

 

 

 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 

Sesiunea februarie - 

iunie 

Februarie 3 3 

Martie 3 3 

Aprilie 1 1 

Mai 1 1 

Iunie 3 3 

Total: 11 11 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 

 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2020* 

 (pe legislaturi şi ani) 

 

 

Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992  233 

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996  542 

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000            1024 

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004            3807 

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008            1684 

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012            1374 

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2016             1294 

Legislatura a VIII-a decembrie 2016 – decembrie 2017 375 

 februarie 2018 – decembrie 2018 451 

 februarie 2019 – decembrie 2019 300 

 februarie 2020 – iunie 2020 200 
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XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  iunie 2020* 

(pe legislaturi şi ani) 

 

Legislatura I 
iunie 1990-octombrie 1992 233 

Legislatura a II-a 
octombrie 1992-noiembrie 1996 542 

Legislatura a III-a 
noiembrie 1996-decembrie 2000 925 

Legislatura a IV-a 
decembrie 2000-decembrie 2004            2690 

Legislatura a V-a 
decembrie 2004-decembrie 2008            1627 

Legislatura a VI-a 
decembrie 2008-decembrie 2012            1207 

Legislatura a VII-a 
decembrie 2012-decembrie 2016             1181 

Legislatura a VIII-a 
decembrie 2016 – decembrie 2017 278 

 ianuarie 2018 – decembrie 2018 363 

 ianuarie 2019 – decembrie 2019 263 

 ianuarie 2020 – iunie 2020 99 

 
 

 

Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

302 222 384 187 358 252 278 363 263 99 
 
 

 

 
 

 

* Datele existente la 30 iunie 2020 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2020 
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR  LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE 

în primul semestru din anul 2020 

 

 

 

 

Camera Deputaţilor, în concordanţă cu prevederile Constituţiei României1, ale Legii privind 

cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, nr. 373/2013 şi ale 

Regulamentului Camerei Deputaţilor2, a examinat o serie de proiecte de acte primite de la Uniunea 

Europeană, pe fond, care fac obiectul acestui control. 

 

 

I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 

 

Documente ale UE trimise spre  examinare pe 

fond comisiilor permanente din Cameră în 

perioada ianuarie – iunie 2020 

 

 

                 

 

                  18 

 

Documente finalizate în perioada ianuarie – 

iunie 2020 prin 

Hotărâri ale Camerei Deputaților  

 

       

          6 

 

Documente în curs de finalizare -  

(sau cu termene în septembrie 2020) 

 

                   

         18  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Conform art. 111, 112 şi 148 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                

nr. 767/31 octombrie 2003.   
2 Conform art. 161 – 186 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat în Monitorul Oficial al României,                     

Partea I, nr. 278 din 02.04.2020. 
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II. Numărul documentelor repartizate spre examinare comisiilor 

       permanente: 

- Comisia pentru afaceri europene – 18 documente;  

- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 2 documente; 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 3 documente; 

- Comisia pentru industrii şi servicii – 13 documente; 

- Comisia pentru transporturi şi infrastructură – 5 documente; 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – 7 

documente; 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – 5 

documente;  

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului – 2 documente; 

- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic – 7 documente; 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 6 documente; 

- Comisia pentru sănătate şi familie – 8 documente; 

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 4 documente; 

- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă – 1 document; 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 1 document; 

- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 1 document; 

- Comisia pentru politică externă – 7 documente; 

- Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii – 1 document; 

- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - 7 documente; 

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi - 2 documente; 

- Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării - 1 document. 
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III. Hotărârile privind adoptarea unor opinii ale Camerei Deputaţilor publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I  

 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaților a adoptat în primul semestru al 

anului 2020 un număr de 6 hotărâri pentru adoptarea opiniilor, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul 

hotărârii 

 

Denumirea documentului 

 

Monitorul 

Oficial al 

României 

1 Hotărârea nr. 

03/25.02.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice 

și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o 

tranziție de succes către o energie curată - COM(2019)285 

 

Nr. 156/ 

26.02.2020 

2 Hotărârea nr. 

04/25.02.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului 

UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării 

terorismului - COM(2020)360 

 

 

Nr. 156/ 

26.02.2020 

3 Hotărârea nr. 

05/10.03.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind 

politica de extindere a UE - COM(2019)260 

 

 

 

Nr. 194/ 

10.03.2020  

4 Hotărârea nr. 

10/24.06.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind 

încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între 

Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și 

Republica Moldova, pe de altă parte - COM(2019)568 

 

 

 

Nr. 550/ 

25.06.2020 

5 Hotărârea nr. 

11/24.06.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu - Pregătirea Conferinței privind viitorul Europei - 

COM(2020)27 

 

Nr. 550/ 

25.06.2020 

6 Hotărârea nr. 

12/24.06.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Răspunsul la 

coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice 

modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de 

trai  - COM(2020)143 

Nr. 550/ 

25.06.2020 

 


