
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 modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul educației, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.323 din 10 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 836 din 11 septembrie 2020 (PL- x 720/2018/2020) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor  

          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: 14 octombrie 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. 
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 2. Proiectul de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la 

concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea 

profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a 

Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al 

judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în 

magistratură; inițiator Guvernul (PL-x 567/2020)         

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru muncă și protecție socială 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

                                              

 3. Proiectul de Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate 

anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 572/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea 

unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 573/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru sănătate și familie   

 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 

defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe 

suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 574/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport    

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a 

unei cantități de grâu pentru panificație, proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) 

teza a III-a din Constituţia României (PL-x 575/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 

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

nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI 

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

data de 21.09.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 576/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM” 

S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor 

economice suferite în contextul pandemiei COVID-19, proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 577/2020) 

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 industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă 

electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 578/2020) 

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 tehnologia informației și comunicațiilor  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

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

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor 

documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 21.09.2020                            

(PL-x 579/2020) 

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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.42/2020,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 21.09.2020 (PL-x 580/2020) 

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 industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților 

didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 

coronavirus SARSCoV-2, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 21.09.2020 (PL-x 581/2020) 

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 pentru învățământ, știință, tineret și sport   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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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 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, 

pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul sănătății,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 21.09.2020 (PL-x 582/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

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

nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare 

a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia,  proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 21.09.2020 

(PL-x 583/2020) 

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 industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 

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

nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 

supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice 

care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile 

de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 21.09.2020 (PL-x 584/2020) 

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 învățământ, știință, tineret și sport     

  - 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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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16. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, proiectul 

de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 585/2020) 

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 mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 
17. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii,  

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

21.09.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  

(PL-x 586/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize:  

- 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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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18. Proiectul de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată,  

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

21.09.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României     

(PL-x 587/2020) 

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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind 

suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor 

forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din 

Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 

data de 21.09.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 588/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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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20. Proiectul de Lege privind protecția și promovarea drepturilor familiilor 

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

data de 21.09.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 589/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci    

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

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

  - 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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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 21. Proiectul de Lege privind acordarea unui stimulent de risc pentru 

personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 21.09.2020 (PL-x 590/2020) 

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 învățământ, știință, tineret și sport   

 - 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: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 

 

 22. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere,  proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 21.09.2020 (PL-x 591/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

 Pentru aviz: 

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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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 23. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din 

Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.09.2020 (Pl-x 592/2020) 

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  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 

 

 24. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe 

şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti, proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 21.09.2020 (PL-x 593/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 25. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996                   

cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a 

numelor persoanelor fizice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

21.09.2020 (PL-x 594/2020) 

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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru  politică externă  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

               naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

26. Proiectul de Lege privind transportul ecologic, proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 595/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.37/2018 privind 

promovarea transportului ecologic, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 21.09.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României  (PL-x 596/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

28. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public 

al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul 

public al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 21.09.2020 (PL-x 597/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea 

contabilității nr.82/1991,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

21.09.2020  (PL-x 598/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

Proiectul de lege este înscris pe Ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, 

sub rezerva primirii raportului 

 

 

30. Proiectul de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului 

de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 

privind societăţile,   proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

21.09.2020  (PL-x 599/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

Proiectul de lege este înscris pe Ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, sub 

rezerva primirii raportului  
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31. Proiectul de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu 

destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 21.09.2020 (PL-x 600/2020) 

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 juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

Proiectul de lege este înscris pe Ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, 

sub rezerva primirii raportului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 septembrie 2020 


