
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, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 

României  (PL-x 212/2019/2020)  

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării ca urmare a cererii 

Preşedintelui României, potrivit art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

următoarea comise: 

În fond:                             

              - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 2020   

 

 

 

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

nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor 

naturale nr.123/2012; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 10.06.2020 (PL-x 364/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  
Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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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 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 

privind datoria publică; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 10.06.2020 (PL-x 365/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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. 

 

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

nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de 

sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti, autorităţilor publice locale 

a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile și persoanele defavorizate de 

pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea 

bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.06.2020                           

(PL-x 366/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

- 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: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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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5. Proiectul de Lege Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 

nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea 

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

urgenţă, la data de 10.06.2020 (PL-x 367/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 16 iunie 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. 

 

 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 

importurilor și altor operațiuni cu produse militare; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.06.2020                            

(PL-x 368/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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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7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerț din 

România nr.335/2007; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 10.06.2020  (PL-x 369/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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. 

 

 

 

8. Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale 

funcționarilor și agenților Uniunii Europene; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.06.2020  (PL-x 370/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- 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: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.06.2020  

(PL-x 371/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi     

    servicii specifice  

- 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: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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. 

 

 

10. Proiectul de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice locale și pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.06.2020    

(PL-x 363/2020)   

 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: 12 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 15 iunie 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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11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006; propunerea legislativă a 

fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 10.06.2020                 

(Pl-x 372/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

   servicii  specifice 

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 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. 

 

 

 

 

 

12. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 10.06.2020   (PL-x 373/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor speciale şi restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal; propunerea legislativă a fost respinsă, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 10.06.2020  (Pl-x 374/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

                    - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - 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: 22 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 iunie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 iunie 2020 


