
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. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, primit de la Guvern 

(PLx.155/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 4 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 6 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

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

nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor 

de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID – 19; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 23.04.2020 (PLx.156/2020)   

 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 muncă și protecție socială  

 Pentru aviz:   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

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

nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar;  

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

23.04.2020 (PLx.157/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru  sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

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

nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea 

unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii 

temporare a unităților de învățământ;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 23.04.2020 (PLx.158/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

               naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 28 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

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

nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;  proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 23.04.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.159/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

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

nr.17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

apărării naţionale; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data  de 23.04.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PLx.160/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 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.20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 23.04.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.161/2020)   

 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 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: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 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.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative;  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data  de 23.04.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-

a din Constituţia României (PLx.162/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 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.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004;  

proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 

23.04.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.163/2020)   

 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 aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

 
 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal;  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data  de 23.04.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PLx.164/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.114 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 modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;  proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 23.04.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PLx.165/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

 
 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 

privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 

noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în 

contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 

privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, 

ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative;  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data  de 23.04.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PLx.166/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  13. Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului,  propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 23.04.2020  (Plx.167/2020)   

 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 buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 mai 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 aprilie 2020 


