
 

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 privind completarea art.119 din Legea 1/2011                               

a educației naționale (Plx.124/2020)   

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 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: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 aprilie 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 ratificarea Acordului între Guvernul României 

și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de 

urgență, semnat la 29 martie 2019, la București; primit de la Guvern 

(PLx.125/2020)   

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 14 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 



2 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  de urgență a Guvernului 

nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației 

epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

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

31.03.2020  (PLx.127/2020)   

 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 sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

Termen de depunere a amendamentelor: 16 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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 

 

 

 4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal; proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 31.03.2020  (PLx.128/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                       minorităților  naționale  
  
Termen de depunere a amendamentelor: 16 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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 monitorizarea electronică în cadrul unor 

proceduri judiciare și execuțional penale; proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 31.03.2020  (PLx.129/2020)   

 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 apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților naționale  

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 30 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 

 

 

6. Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor 

persoane fizice și juridice; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 

urgenţă, de Senat la data de 31.03.2020  (PLx.130/2020)   

 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 muncă și protecție socială  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii 

şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 31.03.2020  

(PLx.131/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 2 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 

 

 

8. Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor; proiectul 

de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 31.03.2020  

(PLx.132/2020)   

 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 juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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9. Proiectul de Lege pentru plafonarea temporară a prețului 

medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 31.03.2020  

(PLx.133/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor:  3 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 7 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 

 

 

 

10. Proiectul de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru 

perioada aferentă stării de urgență; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 

de urgenţă, de Senat la data de 31.03.2020  (PLx.134/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 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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11. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței  de urgență a 

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

adoptat de Senat la data de 31.03.2020  (PLx.135/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 2 aprilie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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