
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru 

examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 
 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe 

bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 

septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament între 

România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București 

la 31 iulie 2020 și  la 26 august 2020; inițiator Guvernul României                         

(PL-x 549/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

          - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

  - Comisia pentru politică externă   

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 septembrie  2020    

- Cameră decizională: Senatul 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei                           

de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea 

punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul 

organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de 

Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituționale (Pl-x 550/2020) 
 

Cu această propunerea legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

      naționale 

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 septembrie  2020    

- Cameră decizională: Senatul 
 

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

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 
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3. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență nr.57                 

din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ (Pl-x 402/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

 Pentru aviz:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale    
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 

 
 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 privind 

educația tinerilor capabili de performanță înaltă (Pl-x 435/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale  

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 

 

5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004, 

republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x 436/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale    

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 437/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

           - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale  

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.51/1991 privind securitatea națională a României (Pl-x 460/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

         În fond urmând a elabora un raport comun:       

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

                       naţionale  

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 
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8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri;  proiectul de lege 

pentru respingerea ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 08.09.2020    (PL-x 551/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de spijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;  

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

08.09.2020   (PL-x 552/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
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autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 

certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 

Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

fondurilor europene;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 08.09.2020  (PL-x 553/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 08.09.2020                 

(PL-x 554/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                    - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                         minorităților naționale  

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 

 

 

12. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul 

public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
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Ferate „CFR” — SA,  în domeniul public al judeţului Mureş;  proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 08.09.2020   (PL-x 555/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

13. Proiectul de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule 

şi echipamente electrice şi electronice de uz casnic;  proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 08.09.2020   (PL-x 556/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

           - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  Pentru avize: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;  proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat la data de 08.09.2020   (PL-x 557/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                    - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru  politică externă  

   - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților   naționale  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat la data de 08.09.2020   (PL-x 558/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                    - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                         minorităților  naționale  

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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16. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor legi în 

materie electorală;  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 

Senat la data  de 09.09.2020 (PL-x 559/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                    - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

17. Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de 

România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia 

nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” şi Rezoluţia 

nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul 

Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale; proiectul de lege a fost 

adoptat  de Senat la data de 08.09.2020 (PL-x 560/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                    - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul public de pensii; proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la 

data de 08.09.2020 (PL-x 561/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                    - - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

    naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

monumentelor de for public nr.120/2006; proiectul de lege a fost adoptat  de 

Senat la data de 08.09.2020 (PL-x 562/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

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

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

20. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua 

Naţională a Martiriului Românesc; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 08.09.2020 (Pl-x 563/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   

  naţionale 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

21. Propunerea legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a 

pensionarilor care își doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au 

activat anterior pensionării; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 08.09.2020 (Pl-x 564/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                   - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

22. Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 

pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative; propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 08.09.2020 (Pl-x 565/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

              naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației 

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

desfășurare a acestora; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

08.09.2020 (Pl-x 566/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

                   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   

  naţionale   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 septembrie 2020 


