
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. Reexaminarea Legii pentru organizarea și funcționarea Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.681 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.959 din 19 octombrie 2020 (Pl- x 121/2020/2020) 

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor  

          În fond:       

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; **)   
 

Termen de depunere a raportului comun: 9 noiembrie 2020 
 

  *)  Potrivit art.135 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după publicarea deciziei 

Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 

comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituţionale. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, 

în calitate de primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de către 

comisiile prevăzute la art.135 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
 

              **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia juridică. 

 

 

 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, 

în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 

4.099.244.587 euro, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles,                      

la 19 octombrie 2020; inițiator Guvernul (PL-x 661/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru sănătate și familie    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 4 noiembrie 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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3. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ 

(Pl-x 662/2020)         

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

  naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 4 noiembrie 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 

 

 

 

4. Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 663/2020)         

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 4 noiembrie 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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 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul 

asigurării unor persoane în sistemul public de pensii; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 21.10.2020                            

(PL-x 666/2020) 

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 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: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activităţii unor aeroporturi 

regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de 

stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM” - 

S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor 

economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 21.10.2020                            

(PL-x 667/2020) 

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 transporturi și infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum 

și a altor acte normative; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 21.10.2020 (PL-x 668/2020) 

Cu acest proiect de lege 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: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 8. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.I din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 

întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte 

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

data de 21.10.2020 (PL-x 669/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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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9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, 

privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.144/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 21.10.2020 (Pl-x 670/2020) 

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: 2 noiembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2020   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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