
 
 
Departamentul Legislativ  
Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări 

S I T U A Ţ I A 

privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea 
proiectelor de lege/propunerilor legislative înregistrate la Camera Deputaţilor, 

ca primă Cameră sesizată*) 

(la data : 29 iunie 2020)*) 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

1.  PL-x 

272/20.05.2020 

 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

   45 de zile 3 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

Raport depus din : 
25.06.2020 

                                                 
*) La calcularea termenului constituţional s-au avut în vedere prevederile art. 256 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 



 

  

2 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

2.  PL-x 

343/10.06.2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind 
trecerea Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne în 
subordinea Guvernului şi în coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului şi 
pentru modificarea unor acte normative 

Comisia pentru 
administraţie publică 

şi amenajarea 
teritoriului 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

   30 de zile  3 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
administraţie publică 

şi amenajarea 
teritoriului 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

termen depunere   
raport: 

23.06.2020 

3.  Pl-x 

252/13.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru desfiinţarea 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

   45 de zile 17 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

termen depunere   
raport: 

16.06.2020 
 

4.  Pl-x 

253/13.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
justiţiei 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

   45 de zile 17 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 
nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

termen depunere   
raport: 

16.06.2020 
 

5.  Pl-x 

254/13.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.111 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 17 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
16.06.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

6.  Pl-x 

255/13.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 1/2011 a educaţiei 
naţionale 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 17 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

termen depunere   
raport: 

16.06.2020 
 

7.  Pl-x 

269/13.05.2020 

 

Propunere legislativă privind protecţia civilă Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

   45 de zile 17 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 
nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
 

termen depunere   
raport: 

16.06.2020 
 

8.  Pl -x 

323/03.06.2020 

 

Propunere legislativă pentru sprijinirea 
părinţilor şi a operatorilor economici privaţi 
pe perioada stării de alertă şi a suspendării 
cursurilor 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 17 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

raport depus din: 
25.06.2020 

 

9.  Pl-x 

273/20.05.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

   45 de zile 24 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 
termen depunere   

raport: 
23.06.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

10.  Pl-x 

274/20.05.2020 

 

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 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

   45 de zile 24 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
termen depunere   

raport: 
23.06.2020 

11.  Pl-x 

275/20.05.2020 

 

Propunere legislativă privind Digitalizarea 
învăţământului românesc 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

   45 de zile 24 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
23.06.2020 

12.  PL-x 

344/10.06.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 24 septembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
raport depus din : 

25.06.2020 
 

13.  Pl -x 

377/24.06.2020 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

   45 de zile 8 octombrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
termen depunere   

raport: 
02.09.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

14.  PL -x 

378/24.06.2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-
cadru între Uniunea Europeană şi statele sale 
membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă 
parte, semnat la Manila, la 7 august 2017 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

   45 de zile 8 octombrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 
termen depunere   

raport: 
30.06.2020 

15.  Pl -x 

375/17.06.2020 

 

Propunere legislativă pentru completarea 
anexei nr.2 la Legea 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 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 
condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

45 de zile de la 
data 
înregistrării 
propunerii 
legislative la 
Biroul 
permanent 
însoţită de 
avizele 
solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor  
solicitate 

Birou permanent 
Punct de vedere de la 
Guvern  
termen: 17.02.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen:  17.02.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 17.02.2020 
 

 
 

16.  Pl -x 

376/17.06.2020 

 

Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional pentru 
problemele rezerviştilor şi veteranilor din 
sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 
condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

45 de zile de la 
data 
înregistrării 
propunerii 
legislative la 
Biroul 
permanent 
însoţită de 
avizele 
solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor  
solicitate 

Birou permanent 
Punct de vedere de la 
Guvern  
termen: 17.02.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen:  17.02.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 17.02.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data  
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

17.  Pl -x 

397/24.06.2020 

 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului 
nr.504/2002 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 
condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

45 de zile de la 
data 
înregistrării 
propunerii 
legislative la 
Biroul 
permanent 
însoţită de 
avizele 
solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor  
solicitate 

Birou permanent 
Punct de vedere de la 
Guvern  
termen: 08.09.2020 
Aviz Consiliul 
Legislativ 
 termen:  08.09.2020 
Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 08.07.2020 
 

 
 

 
 
 

Director, 
 

Laura Riteș 
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