
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 aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru 

prorogarea unor termene, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.456 din 

24 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 

30 iulie 2020 (PL- x 673/2020/2020) 

            Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor următoarele comisii: 

          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: 7 septembrie 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. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic (Pl-x 457/2020) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

            - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru sănătate și familie   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

               naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 18 august 2020   

 Termen de depunere a raportului: 19 august 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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanaței 

de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații   (Pl-x 458/2020) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

                    - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 25 august 2020   

 Termen de depunere a raportului: 26 august 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 
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 4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 

abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 

autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 

Garanţii Reale Mobiliare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.238 

din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.666 

din 28 iulie 2020  (Pl-x 461/2019/2020)      

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor următoarea comisie: 

          În fond:        

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; **)   
   
Termen de depunere a raportului comun: 7 septembrie 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 

juridică. 

 

 5. Proiectul de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 27.07.2020 (PL-x 461/2020) 

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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

              naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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 modificarea și completarea Legii nr.212/2015 

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;  

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 27.07.2020  (PL-x 462/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din 

administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţii aflate în 

subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și 

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

data de 27.07.2020 (PL-x 463/2020) 
 

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  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru aviz:  

  - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                       pentru relaţia cu UNESCO    
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a 

gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative; 

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

27.07.2020 (PL-x 464/2020) 
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

            - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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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 9.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale 

la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce 

decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al 

Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare                   

Economică – OCDE; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă,  la data de 27.07.2020 (PL-x 465/2020) 
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

            - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea 

art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de 

credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea 

art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea 

activității de asigurare și reasigurare; proiectul de lege pentru respingerea 

ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data 

de 11.08.2020 (PL-x 466/2020) 
 

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

            - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială    

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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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 11.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind 

sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la 

Muntele Athos, Grecia; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă,  la data de 27.07.2020 (PL-x 467/2020) 
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

           -  Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

      naționale   

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

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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 

 

 

12. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative 

cu impact în domeniul achizițiilor publice; proiectul de lege pentru respingerea 

ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data 

de 11.08.2020 (PL-x 468/2020) 
 

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 industrii și servicii   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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 respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind 

alocația de stat pentru copii; proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de 

urgență a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 11.08.2020 

(PL-x 469/2020) 
 

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: 18 august 2020   

 Termen de depunere a raportului: 19 august 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 

 

 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 11.08.2020 (Pl-x 470/2020) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

           - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

      naționale  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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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15. Proiectul de Lege 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 urgență,  la data  de 11.08.2020 (PL-x 471/2020) 
 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 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 

 

 

 

16. Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 

privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgență,  la data  de 11.08.2020                        

(PL-x 472/2020) 
 

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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 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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17. Proiectul de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 11.08.2020 (PL-x 473/2020) 
 

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 drepturile omului, culte și problemele  

minorităților naționale  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 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 

 

 

 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul polițistului; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat, în procedură de urgență, la data de 11.08.2020 (PL-x 474/2020) 
 

Cu aceast[ propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

           - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

            - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

               naționale  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 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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19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat, în procedură de urgență, la data de 

11.08.2020 (PL-x 475/2020) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

           - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

            - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

               naționale  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 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 

 

 

 20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 11.08.2020  (PL-x 476/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

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

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 8 mai ca „Ziua Victoriei 

Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial”; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat la data de 27.07.2020  (PL-x 477/2020) 

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 22. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului 

integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul 

Internaţional Timişoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată a statului şi 

din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi 

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 27.07.2020  (PL-x 478/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 23. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 12 august - Ziua Banatului;              

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 27.07.2020  (PL-x 479/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului        

 Pentru avize:  

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

  - 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: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 24. Proiectul de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat                         

a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri;              

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 27.07.2020  (PL-x 480/2020) 

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 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 juridică, de disciplină și imunități  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind 

înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a Legii 

nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale;              

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.08.2020                       

(Pl-x 481/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  -  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  -  Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

-  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor       

naţionale  

  -  Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea art.291 din Legea 

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

Senat la data de 11.08.2020  (Pl-x 482/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) și lit.b) a 

alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții;  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

11.08.2020  (Pl-x 483/2020) 

Cu această propunere legislativă 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  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

28. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 

asupra sistemului achiziţiilor publice;  propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 11.08.2020  (Pl-x 484/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 august 2020 


