
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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18                               

din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 434/2020) 

          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: 4 august 2020   

 Termen de depunere a raportului: 6 august 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 
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 2. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 24 

iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.598 din 

8 iulie 2020  (PL- x 237/2012/2020) 

            Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:        

                   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *) 

- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  **)   
 

Termen de depunere a raportului comun: 9 septembrie 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 

pentru învățământ. 

 
 3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și 

pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.564 din 8 iulie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.630 din 17 iulie 2020                       

(Pl-x 455/2019/2020)      

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:        

                   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *) 

- Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   **)   

 

Termen de depunere a raportului comun: 9 septembrie 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 

pentru apărare. 
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 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu 

incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile, 

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

16.07.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 438/2020) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă,  la data de 21.07.2020 (PL-x 439/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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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 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,  la data de 21.07.2020 

(PL-x 440/2020) 
 

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  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru  politică externă   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

            naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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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 7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor 

cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare 

pentru perioada de programare 2014-2020, proiectul de lege pentru respingerea 

ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data 

de 21.07.2020 (PL-x 441/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                        servicii specifice 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

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

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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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 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri 

pentru siguranța alimentării cu energie electrică, proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 21.07.2020  (PL-x 442/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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 

 

 
 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul 

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

de 21.07.2020  (PL-x 443/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

 Pentru aviz:   

  - Comisia pentru industrii și servicii   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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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 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea 

obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii, 

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

21.07.2020  (PL-x 444/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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 

 
 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanţa Guvernului nr.5/2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală și pentru prorogarea unor termene, proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 21.07.2020   (PL-x 445/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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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12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 

pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 16.07.2020, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 446/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru muncă și protecție socială  

   - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

 - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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 

 
13. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte 

normative, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 21.07.2020            

(PL-x 447/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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 
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 14. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a 

medierii și mediatorilor, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

21.07.2020  (PL-x 448/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale  

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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 

 

 
 15. Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 21.07.2020  (PL-x 449/2020) 

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: 3 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 
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16. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor 

pentru pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului 

Parlamentului ales în anul 2016, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgență, la data de 27.07.2020 (PL-x 450/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 iulie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 iulie 2020  

 

 

17. Propunerea legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020, propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 08.07.2020 (Pl-x 451/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 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 

 

 
18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor 

de comerţ din România nr.335/2007, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 16.07.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PL-x 452/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat la data de 21.07.2020 (PL-x 453/2020) 

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: 3 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței 

sociale nr.292/2011, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

21.07.2020 (PL-x 454/2020) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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: 3 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 21. Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 

privind activitatea consulară, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

21.07.2020 (PL-x 455/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru  politică externă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale   

  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 22. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 21.07.2020 (PL-x 456/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - 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: 3 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 23. Proiectul de Hotărâre privind modificarea art.258 alin.(2) din 

Regulamentul Camerei Deputaților (BPI  577/13.07.2020   PH CD 28/2020)  

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  
 

  - Comisia pentru regulament 

 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 3 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 9 septembrie 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 iulie 2020 


