
 

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 privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea                                 

de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind 

transporturile  internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada                      

29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare 

(COTIF) şi anexele D(CUV), F(APTU) şi G(ATMF), semnată la Berna,                                 

la 9 mai 1980, primit de la Guvern  (PLx.16/2020)  
 

Cu această proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 februarie 2020 

Termen de depunere a raportului: 27 februarie 2020 
 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 

 
 2. Reexaminarea Legii privind modificarea şi completarea art.10 din 

Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.147 din 13 martie 2019, publicată în 

Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr.338  din 3 mai 2019, legea a fost 

reexaminată şi adoptată de Senat la data de 10.02.2020 (PLx. 354/2018/2020)  
 

  Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.133 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor 
 

 În fond : 
 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  ; **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 2 martie 2020 *)   
  

*)  Potrivit art.133 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 

propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 

procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 

primă Cameră sesizată. Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de 

către comisiile prevăzute la art.133 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 

       **)    În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 

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

nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în 

domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare, 

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

10.02.2020  (PLx.18/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

                     - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

fondurilor europene, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 

Senat la data de 10.02.2020  (PLx.19/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   
 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind 

înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, proiectul 

de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 10.02.2020  

(PLx.20/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  -  Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia 

Naţională a Drumurilor din România”, proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 

de urgenţă, de Senat la data de 10.02.2020  (PLx.21/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  -  Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.73/2019 privind siguranţa feroviară, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.22/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.23/2020)  
  

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 sănătate şi familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci    

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 

disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea 

ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 

perioada 2019-2024, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.24/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord, proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.25/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru politică externă 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 

privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la 

data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

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

10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.26/2020)  
  

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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 

 

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

nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(51) şi (61) din 

Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 

reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art.II din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor si 

sistemelor informatice, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.27/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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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14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane, proiectul 

de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.28/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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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15. Proiectul de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 

privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul 

general privind protecția datelor), proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României  (PLx.29/2020)  
  

Cu acest proiect de lege 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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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16. Proiectul de Lege privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor 

specificate a fi implementate la nivel național de Regulamentul UE nr.910/2014 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 

electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă 

și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.30/2020)  
  

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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

             naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 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 

 

 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.31/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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18. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.32/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților  

 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea articolului 205 din 

Legea educației naționale nr.1/2011, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României  (PLx.33/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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20. Proiectul de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului 

nr.28/2008 privind registrul agricol, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României  (PLx.34/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru aviz: 

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților  

 

 

21. Proiectul de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național De 

Dezvoltare Locală, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 

la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României  (PLx.35/2020)  
  

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 mediu şi echilibru ecologic  

           - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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22. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru 

apeluri de urgență, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 

la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României  (PLx.36/2020)  
  

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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

             naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

23. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea 

nr.176/2018 privind internshipul, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.37/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

             - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

   - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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24. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 

privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, 

incubație și de creștere în sectorul avicol, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.38/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

            - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 

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

10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  

(PLx.39/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

     specifice  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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26. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.40/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

     specifice  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

27. Proiectul de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase 

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

data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PLx.41/2020)  
  

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului    

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice   

  - Comisia pentru sănătate şi familie    

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.42/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

            - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

29. Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciului de bonă, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.43/2020)  
  

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 şi familie   

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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30. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare și pentru 

modificarea Legii 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea 

şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 

noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.44/2020)  
  

Cu acest proiect de lege a fost sesizată următoarea comisie: 
 

 În fond: 

           - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie 

electorală  

 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

31. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice, proiectul 

de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.45/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

     naţionale    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

                     - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 

privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 

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

10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  

(PLx.46/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

33. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 

la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României  (PLx.47/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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34. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.48/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

35. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 

privind combaterea buruienii ambrozia, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.49/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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36. Proiectul de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.50/2020)  
  

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 sănătate şi familie  

 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

37. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin financiar 

acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul României, care se întorc în 

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

10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  

(PLx.51/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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38. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al 

articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.52/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

    naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   
 

  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

39. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 

privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.53/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  
  

  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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40. Proiectul de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 

privind Codul Penal, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.54/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

41. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea articolului 57 din 

Legea nr.487 din 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări 

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

10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  

(PLx.55/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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42. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a 

serviciului de iluminat public, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.56/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

43. Proiectul de Lege pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea 

nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.57/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

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

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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44. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a 

protecției fondului cinegetic nr.407/2006, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.58/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

45. Proiectul de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice 

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

data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României  (PLx.59/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia pentru industrii şi servicii   

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 



25 

 
46. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din                    

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.60/2020)  
  

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 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

47. Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.61/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

            - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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48. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.62/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

            - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale   
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

49. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor 

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

data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României  (PLx.63/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

            - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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50. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 

privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.64/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

            - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

51. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Camerei Deputaţilor și a Senatului, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.65/2020)  
  

Cu acest proiect de lege a fost sesizată următoarea comisie: 
 

 În fond: 

            - Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în 

materie electorală  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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52. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanței de Urgență nr.195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României  (PLx.66/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

            - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

     naţionale  
  

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

53. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 

privind sistemul public de pensii, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 10.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PLx.67/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

            - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

  - 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:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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54. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc, proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 10.02.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.68/2020)  
  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

            - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

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

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor:   2 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului:  12 martie 2020   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 februarie 2020 


