
 

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 ratificarea Acordului de împrumut (Proiect 

privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) 

dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 

semnat   la București la 10 iulie 2019; primit de la Guvern (PLx.137/2020)   

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

– Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru politică externă  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Termen de depunere a amendamentelor: 23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 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 Protocolului privind agricultura 

durabilă și dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și 

semnat de România la aceeași dată, la Convenția-cadru privind protecția și 

dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003; primit de la 

Guvern  (PLx.139/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

            servicii  specifice  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

Termen de depunere a amendamentelor: 23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 aprilie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din 

Legea educației naționale nr.1/2011(Plx.120/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
   

Termen de depunere a amendamentelor: 23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 aprilie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

4. Propunerea legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative (Plx.121/2020)   

 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 muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 aprilie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Plx.122/2020)   

 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 muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
  
Termen de depunere a amendamentelor: 23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 aprilie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 
 

 

 

6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 (Plx.123/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru sănătate și familie 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
  
Termen de depunere a amendamentelor: 23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 aprilie 2020   

- Cameră decizională: Senatul 
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 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.04.2020  

(PLx.141/2020)   

 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 învățământ, știință, tineret și sport   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  15 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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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative; 

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

08.04.2020  (PLx.142/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare    

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

         Termen de depunere a amendamentelor:  15 aprilie 2020   

         Termen de depunere a raportului:  15 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 

 

 

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

nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții 

de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.04.2020  

(PLx.143/2020)   

 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 politică economică, reformă și privatizare 

  - Comisia pentru industrii și servicii  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  15 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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10. Proiectul de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical 

participant la acțiuni medicale împotriva Covid - 19; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 08.04.2020  

(PLx.144/2020)   

 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 egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

                       minorităţilor naţionale  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor:  15 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 15 aprilie 2020   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  

 

 

11. Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 

domeniul public al judeţului Cluj; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 08.04.2020  (PLx.145/2020)   

 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 învățământ, știință, tineret și sport  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie  
 

Termen de depunere a amendamentelor:  23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  29 aprilie 2020   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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12. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea și completarea Legii societăţilor nr.31/1990; legea a fost 

reexaminată și adoptată de Senat la data de 08.04.2020 (Plx.440/2017/2020)   

 Cu această lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

          - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 

           Termen de depunere a amendamentelor:  23 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 29 aprilie 2020   

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aprilie 2020 


