
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 modificarea Legii educației naționale 

nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.190 din 27 mai 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.475 din 4 iunie 2020                                             

(Pl-x 262/2019/2020)  

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:                             

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;  

- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport ;    
 

           Termen de depunere a raportului comun: 23 iunie 2020 *) 
 

 

 

 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea 

Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru 

modificarea unor acte normative, primit de la Guvern (PL-x 343/2020)   

 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 apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 

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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3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011  (Pl-x 344/2020)   

 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 transporturi și infrastructură  

  -  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

-  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor             

naționale  

  -  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 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. 

 

 

 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 273/2020) 

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond: 

  -  Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:  

    - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților         

naționale 

       - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 
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 5. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism                  

(Pl-x 274/2020) 

 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: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 
6. Propunerea legislativă privind digitalizarea învăţământului românesc                     

(Pl-x 275/2020) 

 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 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: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 
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7. Proiectul de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului                 

din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi 

de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi 

standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 

2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012 

,proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 03.06.2020  (PL-x 345/2020)   

 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 juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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. 

 

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

nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare 

nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.06.2020  

(PL-x 346/2020)   

 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 aviz:  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență 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 urgență, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 03.06.2020 (PL-x 347/2020)   

 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 sănătate și familie 

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 16 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. 

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

nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de 

programare 2014-2020, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 03.06.2020 (PL-x 348/2020)   

 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 tehnologia informației și comunicațiilor  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie   alimentară și 

servicii specifice  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite 

prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei 

în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2, proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.06.2020    

(PL-x 349/2020)   

 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 economic  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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. 

 

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

nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene, 

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

03.06.2020   (PL-x 350/2020)   

 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 sănătate și familie  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 03.06.2020   

(PL-x 351/2020)   

 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 muncă și protecție socială  

  - 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: 15 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 16 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 respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative,  proiectul de 

lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 03.06.2020  (PL-x 352/2020)   

 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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru sănătate și familie 

- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

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

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru politică externă  

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților           

naționale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 16 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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15. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor 

activități, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                               

la data de 03.06.2020 (PL-x 355/2020)   

 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 drepturile omului, culte și problemele minorităților   

naționale  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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. 

 

 
16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 

- Codul silvic, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                               

la data de 03.06.2020 (PL-x 356/2020)   

 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 pentru mediu și echilibru economic  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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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17. Proiectul de Lege pentru achiziţia de echipamente de protecţie şi 

aparatură medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească, proiectul de 

lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 03.06.2020    

(PL-x 357/2020)   

 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 pentru industrii și servicii  

  -  Comisia pentru sănătate și familie  

   -  Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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. 

 
18. Propunerea legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul 

pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2, propunerea legislativă a 

fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 03.06.2020                  

(Pl-x 358/2020)   

 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 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: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 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. 

 

 

 



11 

 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 03.06.2020 (PL-x 359/2020)   

 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 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: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
20. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 03.06.2020 (Pl-x 360/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                      naționale    

  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

02.06.2020 (Pl-x 361/2020)   

 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 sănătate și familie  

-  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

naționale  

-  Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
22. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.155/2010 privind Poliţia Locală, propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 03.06.2020 (Pl-x 362/2020)   

 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 pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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