
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 

 

 

 

 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru 

examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 
 

 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului 

de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 (PL-x 486/2020) 
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  -  Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

-  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   

   naţionale 

                     - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie  2020    

- Cameră decizională: Senatul 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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 2. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-

a cincea Conferință a Părților, la Lillafűred, la 12 octombrie 2017, la               

Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată 

la Kiev, la 22 mai 2003  (PL-x 487/2020) 
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond: 

           - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 Pentru avize:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi    

servicii specifice  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie  2020   

- Cameră decizională: Senatul 

 
 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale 

la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce 

decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru 

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

la data de 21.08.2020 (PL-x 488/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 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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4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii - „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI 

UTILAJE”; proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de urgență a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 21.08.2020                          

(PL-x 489/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 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 

 
5. Proiectul de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane;                   

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

21.08.2020, în condiţiile art.75 alin.(3) teza a III-a din Constituţia României  

(PL-x 490/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - 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: 7 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 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 

 

1 septembrie 2020 


