
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 

declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon; legea a fost reexaminată 

și adoptată, în procedură de urgență, de Senat la data de 30.09.2020                  

(PL- x 521/2019/2020) 

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.138 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

          În fond:       

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

Termen de depunere a amendamentelor:  12 octombrie 2020   

Termen de depunere a raportului comun:  13 octombrie 2020 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de 

exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe 

piaţă şi de comercializare a acestora; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, la 

data de 30.09.2020 (PL-x 601/2020)         

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  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  20 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 

     3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul 

Sistemului național electronic de plată online; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 30.09.2020 (PL-x 602/2020)         
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Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  20 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 

       

     4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a 

menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte 

normative; proiectul de lege privind respingerea ordonanţei de urgenţă a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 30.09.2020                           

(PL-x 603/2020)         

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 pentru industrii și servicii 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 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 acordarea de servicii medicale la distanță; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.09.2020 (PL-x 604/2020)         

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - 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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 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 

 

     6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 

sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

COVID-19, pe perioada stării de urgenţă; proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 30.09.2020 (PL-x 605/2020)         

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 muncă și protecție socială  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - 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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 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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7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind 

exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură salarială; proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 30.09.2020 (PL-x 606/2020)         

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 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: 12 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 

 

8. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.09.2020  

(PL-x 607/2020)         

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii  specifice  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 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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9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 30.09.2020  (Pl-x 608/2020)         

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

                     - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 

 

 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 30.09.2020  (Pl-x 609/2020)         

Cu această propunere legislativă 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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 
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11. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a 

bicicletei; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.09.2020          

(PL-x 610/2020)         

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020  
  

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 

12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de 

Solidaritate „Locuinţe pentru tinerii români”; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 30.09.2020  (PL-x 611/2020)         

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public 
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al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea; proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 30.09.2020  (PL-x 612/2020)         

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 buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                      servicii   specifice  

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 30.09.2020  (PL-x 613/2020)         

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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind 

finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.09.2020  (PL-x 614/2020)         

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - 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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din          

Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.09.2020  (PL-x 615/2020)         

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 juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 30.09.2020  

(Pl-x 616/2020)         

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - 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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 2015 

privind Codul Fiscal; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

30.09.2020  (Pl-x 617/2020)         

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 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: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 

1992 privind rezervele de stat; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 30.09.2020  (Pl-x 618/2020)         

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 octombrie 2020 


