
 
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 

INFORMARE  

cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
CamereiDeputaţilor şi care urmeazăsă fie înaintate Comisiilor permanente pentru 

examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 
 

 
 1.Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor(PH CD 1/2020) 

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată 
 

În fond:  
  - Comisia pentru regulament; 
 

Termen de depunere a amendamentelor:   12 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului :  18 februarie 2020 
 
 

2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 
modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.217/2000                  
privind aprobarea coşului minim de consum lunar, legea a fost reexaminată și 
adoptată de Senat la data de 03.02.2020(Plx.263/2018/2020) 
 

 Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit 
art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, următoarea comisie: 
 

 În fond: 
 -Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Termen de depunere a amendamentelor:   12 februarie2020 

Termen de depunere a raportului :  18 februarie2020 
 

 
3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, legea a fost 
reexaminată și adoptată de Senat la data de 03.02.2020                     
(Plx.399/2018/2020) 
 

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.137 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, următoarea comisie: 
 

 În fond: 
 -Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Termen de depunere a amendamentelor:   12 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului :  18 februarie 2020 
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 4.Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, 
precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiectul de lege 
pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat  de Senat, în procedură 
de urgenţă, la data de 03.02.2020 (PLx.10/2020) 
  

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 sănătate şi familie  
  - 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:   12 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului :  18 februarie 2020 
  

-Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 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 modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al 
persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din 
data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 03.02.2020. (PLx.11/2020) 

 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 Pentru avize: 
  - 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:   12 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului :  18 februarie 2020 
 

-Cameră decizională: Camera Deputaților 
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