
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 privind măsurile de protecție a personalului didactic,  

de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea 

atribuțiilor specifice funcției, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.235  

din 2 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530  din 

19 iunie 2020 (Pl-x 299/2016/2020)  

             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: 29 iunie 2020  

 

 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale 1/2011 (Pl-x 377/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat 

la Manila, la 7 august 2017, primit de la Guvern (PL-x 378/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru industrii și servicii 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă 

                    - Comisia juridică, de disciplină și imunități 
  

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 iunie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 

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

completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de 

protecție socială, legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 16.06.2020 

(PL-x 131/2020)   

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării ca urmare a cererii 

Preşedintelui României, potrivit art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

În fond:  

 - Comisia pentru muncă și protecție socială    
  

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 iunie 2020   

 
 5. Reexaminarea Legii pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.420 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial                            

al României, Partea I, nr.883 din 1 noiembrie 2019, legea a fost reexaminată și 

adoptată de Senat la data de 23.06.2020 (PL-x 61/2019/2020)  

 

          Cu această lege aa 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului   
  
Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2020  
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

și alte modificări fiscal-bugetare, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă,la data de 16.06.2020 (PL-x 379/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci     

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor         

  naţionale 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

 

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

nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului 

înlocuitorilor laptelui matern, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă,la data de 16.06.2020 (PL-x 380/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii   

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

sănătății, proiectul de lege privind respingerea ordonanței de urgență a fost adoptat 

de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.06.2020  (PL-x 381/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   

  naţionale  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

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

nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 

2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile 

agricole și alte forme de asociere în agricultură, proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă,la data de 16.06.2020 (PL-x 382/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul 

centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor 

rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii 

vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, 

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

16.06.2020 (PL-x 383/2020)   

 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: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

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

nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar 

pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 

pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 

operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional 

Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă,la data de 16.06.2020 (PL-x 384/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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12. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - 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, proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a 

fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 16.06.2020                            

(PL-x 385/2020)   

 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: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

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

nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și 

angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, 

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

16.06.2020 (PL-x 386/2020)   

 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 buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 

privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în 

perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor,  

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.06.2020 (PL-x 387/2020)   

 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 apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

 

15. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,  

proiectul de lege a fost respins de Senat la data de 16.06.2020 (PL-x 388/2020)   

 Cu acest proiect de lege a fost sesizată  

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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16. Proiectul de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului          

Covid-19, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.06.2020                      

(PL-x 389/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

 

 

17. Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 16.06.2020  (PL-x 390/2020)   

 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 industrii și servicii  

   - 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: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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 18. Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor aflaţi în 

şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă, proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat la data de 16.06.2020  (PL-x 391/2020)   

 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 şanse pentru femei şi bărbaţi  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

 

19. Proiectul de Lege privind unele măsuri administrative și fiscal, proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 16.06.2020  (PL-x 392/2020)   

 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților   

naționale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării                       

de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1.052                     

din 12 noiembrie 2004, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

16.06.2020 (Pl-x 393/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

   naţionale  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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. 

 

 21. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă                                  

a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele 

măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102                              

din 4 februarie 2020, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

16.06.2020 (Pl-x 394/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru industrii și servicii 

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii     

   specifice   

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

      naționale  

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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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22. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea 

și combaterea violenței domestice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

16.06.2020 (PL-x 395/2020)   

 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 egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

naționale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

23. Propunerea legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor 

personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19,  

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 16.06.2020 (Pl-x 396/2020)   

 Cu această propunere legislativă 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: 29 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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