
  

          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

           CAMERA DEPUTAŢILOR 
  

 
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
CamereiDeputaţilorşi care urmeazăsă fie 
înaintateComisiilorpermanentepentruexaminareşiîntocmireaavizelorsaurapoartelor
întermenelestabilite 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind 
Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti                     
la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019, primit de la Guvern 
(PLx.658/2019) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 Pentru avize: 

  - Comisia pentru politică externă  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termende depunereaamendamentelor: 20decembrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 24decembrie 2019 
 

-Camerădecizională: Senatul 
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2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 
normative cu privire la instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu 
pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru 
fapte de corupție,proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 
iniţială, la data              de 11.12.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României(PLx.661/2019) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmînd a elabora un raport comun:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor     naţionale  
 

Termende depunereaamendamentelor: 27decembrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 6 februarie 2020 
 

-Camerădecizională: Camera Deputaților 
 
 
 

3. Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului 
valutar în contractele de credit, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 
de 11.12.2019(PLx.662/2019) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmînd a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor      naţionale  
 

Termende depunereaamendamentelor: 27 decembrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 6 februarie 2020 
 

-Camerădecizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 

4. Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de executările 
silite abuzive sau intempestive, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 
de 11.12.2019(PLx.663/2019) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmînd a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale  

 

Termende depunereaamendamentelor: 27 decembrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 6 februarie 2020 
 

-Camerădecizională: Camera Deputaților 
 
 
 
5. Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor împotriva 

dobânzilor excesive, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
11.12.2019(PLx.664/2019) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru industrii şi servicii  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor      naţionale  
   

Termende depunereaamendamentelor: 27 decembrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 6 februarie 2020 
 

-Camerădecizională: Camera Deputaților 
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6. Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile 
speculative de creanțe, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 
11.12.2019(PLx.665/2019) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmînd a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru avize: 
  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor      naţionale  
   

Termende depunereaamendamentelor: 27 decembrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 6 februarie 2020 
 

-Camerădecizională: Camera Deputaților 
 
 
 

 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208                    

din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 
11.12.2019(Plx.666/2019) 

Cu aceastăpropunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  
  - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului  

pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative  
în materie electorală  

 

Termende depunereaamendamentelor: 27 decembrie 2019   
Termen de depunere a raportului: 6 februarie 2020 
 

-Camerădecizională: Camera Deputaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 decembrie 2019 


