
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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul educației (Pl-x 398/2020)   

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 administrație publică și amenajarea teritoriului   

 Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- 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: 4 septembrie 2020   

  Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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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2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 399/2020)   

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 muncă şi protecţie socială  

- 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: 4 septembrie 2020   

  Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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 Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x400/2020)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

- 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: 4 septembrie 2020   

  Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 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. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția 

internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, 

adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 

1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenția, la 

New York  la 15 ianuarie 1992; primit de la Guvern    (PL-x 401/2020)   

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

            naționale    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

         Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020 

        - Cameră decizională: Senatul 

 

 5. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului 

național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de 

apărare, ordine publică și securitate națională (Pl-x 376/2020)   

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 și protecție socială   

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 10 septembrie 2020   

 

           - Cameră decizională: Senatul 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul 

pandemiei de COVID-19; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 23.06.2020 (PL-x 403/2020) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

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

nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD;                            

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

23.06.2020 (PL-x 404/2020) 

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii    

  specifice  

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale  

- 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.(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.85/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele 

de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, 

precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 

întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de 

relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 

prețul energiei electrice;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 23.06.2020 (PL-x 405/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului    

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - 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.(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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         

nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 23.06.2020 (PL-x 406/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

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

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - 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.(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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului       

nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al                   

prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii acestuia;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 23.06.2020 (PL-x 407/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

- 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.(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.93/2020 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 

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

data de 23.06.2020 (PL-x 408/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului    

  - 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.(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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A.;         

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

23.06.2020 (PL-x 409/2020) 

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru mediu şi 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.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 

privind regimul armelor și al munițiilor; proiectul de lege a fost respins de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 23.06.2020 (PL-x 410/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

         În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  
 

          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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14. Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, prin 

eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în 

formă electronică;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 23.06.2020 

(PL-x 411/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

         În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

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

- 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 
 

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 pentru acordarea unor facilităţi în domeniile 

transportului de mărfuri, transportului național de persoane și construcțiilor; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 23.06.2020 (PL-x 412/2020) 

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 transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

 Pentru avize: 

- Comisia pentru buget, finanţe şi 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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16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului 

Silvic  din 2008; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

23.06.2020 (Pl-x 413/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

            - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  

  specifice  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - 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 
 

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. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.06.2020 (Pl-x 414/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

            - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- 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:  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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18. Propunerea legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă; propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 23.06.2020 (Pl-x 415/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale 

            - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:  4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  8 septembrie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

19. Propunerea legislativă privind comercializarea masei lemnoase; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.06.2020                     

(Pl-x 416/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

            - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

servicii specifice    

 Pentru avize:  

- Comisia pentru industrii şi servicii 

 - 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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20. Propunerea legislativă privind exploatarea masei lemnoase; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 23.06.2020                     

(Pl-x 417/2020) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

            - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

servicii specifice    

 Pentru avize:  

- Comisia pentru industrii şi servicii 

 - 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 

 

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

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; legea a fost reexaminată și 

respinsă de Senat la data de 23.06.2020   (PL-x 270/2019/2020)  

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

Preşedintelui României, potrivit art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

următoarea comise: 

În fond:                             

              - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020   
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22. Reexaminarea Legii pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.439 din 10 iulie 2019, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 22 octombrie 2019; 

legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 23.06.2020                     

(PL-x 112/2018/2020)  
 

          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 industrii și servicii 

- Comisia pentru transporturi și infrastructură  
 

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020  

 

 

 

23. Reexaminarea Legii pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.439 din 10 iulie 2019, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 22 octombrie 2019; 

legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 23.06.2020                     

(PL-x 162/2018/2020)  
 

          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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului;  
 

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020  
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24. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.56 din 5 februarie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.199  din 12 martie 

2020; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 23.06.2020         

(PL-x 717/2018/2020)  
 

          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 muncă și protecție socială  
  

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020  

 

 

 

 

25. Reexaminarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente 

infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale 

„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu în domeniul public al 

comunei Cetate, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.537 din                            

25 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.907 din 8 noiembrie 2019; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la 

data de 23.06.2020 (PL-x 104/2019/2020)  
 

          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 imunităţ 

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;  

- Comisia pentru transporturi şi infrastructură  
 

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020  
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26. Reexaminarea Legii pentru completarea art.38 din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.58 din 12 februarie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.205 din 13 martie 

2020; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 23.06.2020               

(PL-x 176/2019/2020)  
 

          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 muncă și protecție socială  
 

  

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020  

 

 

 

 

 

27. Reexaminarea Legii pentru acordarea unor facilități pentru 

contribuabilii operatori economici pe teritoriul României, ca urmare a Deciziei 

Curţii Constituţionale nr.154 din 6 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial                            

al României, Partea I, nr.398 din 15 mai 2020; legea a fost reexaminată și 

respinsă de Senat la data de 23.06.2020  (PL-x 130/2020)  
 

          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 buget, finanțe și bănci  
  

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020  
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28. Reexaminarea Legii pentru suspendarea rambursării creditelor                        

ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.155 din 6 mai 2020, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.473 din 4 iunie 2020; legea a 

fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 23.06.2020  (PL-x 132/2020)  
 

          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 buget, finanțe și bănci  
 

 Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020  

 

 

29. Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 25/2020)  
  

 Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată următoarea comisie: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament; 
 

           Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020   

  Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2020   

 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 iunie 2020 

 


