
               

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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (PLx.151/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

           În fond: 
             Camera Deputaţilor                                               Senatul 
 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  - Comisia pentru buget, finanţe,   

 

Pentru avize: 
 

- Comisia pentru politică economică,  

  reformă şi privatizare  
 

    

    - Comisia economică, industrii şi  

      servicii 
 
 

- Comisia pentru industrii şi servicii - Comisia pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale 
 

 

- Comisia pentru transporturi și    

   infrastructură  
 

 

    - Comisia pentru transporturi și    

infrastructură 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice 

   -  Comisia pentru agricultură,     

      industrie alimentară şi dezvoltare rurală 

 

 

- Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi  problemele minorităţilor naţionale  
 

 

  - Comisia pentru drepturile omului,  

   egalitate de șanse, culte şi minorităţi 
 

- Comisia pentru egalitatea de şanse    

   pentru femei şi bărbaţi 
 

- Comisia pentru drepturile omului,  

   egalitate de șanse, culte şi minorităţi 
 

- Comisia pentru administraţie publică 

  și amenajarea teritoriului  
 

   -  Comisia pentru administraţie    

 publică 
 

- Comisia pentru mediu și echilibru  

  ecologic  

   -  Comisia pentru mediu  
 

   -  Comisia pentru ape, păduri, pescuit și 

fond cinegetic  
 

- Comisia pentru muncă şi protecţie   

  socială 

  - Comisia pentru muncă, familie şi 

    protecţie socială 
 

- Comisia pentru sănătate şi familie 
 

 - Comisia pentru sănătate publică 
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- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,    

  tineret şi sport 

 - Comisia pentru învăţământ,   

   ştiinţă, tineret şi  sport  

 

- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de  

informare în masă  

 

 

 - Comisia pentru cultură și media  

- Comisia juridică, de disciplină şi  

  imunităţi 

 -  Comisia juridică, de numiri,   

    disciplină, imunităţi şi validări 
 

  - Comisia pentru constituţionalitate     

- Comisia pentru apărare, ordine publică  şi 

siguranţă naţională 

 -  Comisia pentru apărare, ordine   

    publică şi siguranţă naţională 
 

- Comisia pentru politică externă    

 

  - Comisia pentru politică externă  

 

 

- Comisia pentru tehnologia informaţiei  

şi comunicaţiilor  
 

-  Comisia pentru comunicații și tehnologia 

informației 

- Comisia pentru comunităţile de români 

din  afara graniţelor ţării   

  - Comisia pentru comunităţile de români 

din  afara  ţării   
 

- Comisia pentru afaceri europene   - Comisia pentru afaceri europene 
 

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 
 

 

- Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activității Serviciului de Informaţii Externe 

 

 

            Termen pentru depunerea raportului comun:  6 mai 2020 

Termen pentru transmiterea avizelor comune: 4 mai 2020 

Termen pentru depunerea amendamentelor:    30 aprilie 2020 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 

(PLx.152/2020)  

 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 

                                                                  În fond: 

          Camera Deputaţilor                                                     Senatul 
 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
- Comisia pentru buget, finanţe,   

  activitate bancară şi piaţă de capital  

Pentru avize: 

- Comisia pentru muncă şi  protecţie  

socială  

- Comisia pentru muncă, familie şi   

  protecţie socială   

 

  

 

            Termen pentru depunerea raportului comun:  6 mai 2020 

Termen pentru transmiterea avizelor comune: 4 mai 2020 

Termen pentru depunerea amendamentelor:    30 aprilie 2020 

 

 

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

nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PLx.153/2020)  

 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 
             Camera Deputaţilor                                               Senatul 
 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  - Comisia pentru buget, finanţe,   

 

 

 

Pentru avize: 
 

- Comisia pentru administraţie publică 

  și amenajarea teritoriului  
 

   -  Comisia pentru administraţie    

 publică 
 

- Comisia pentru mediu și echilibru  

  ecologic  

   -  Comisia pentru mediu  
 

   -  Comisia pentru ape, păduri, pescuit și 

fond cinegetic  
 

- Comisia pentru muncă şi protecţie   

  socială 

  - Comisia pentru muncă, familie şi 

    protecţie socială 
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- Comisia pentru sănătate şi familie 
 

 - Comisia pentru sănătate publică 

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,    

  tineret şi sport 

 - Comisia pentru învăţământ,   

   ştiinţă, tineret şi  sport  

 

- Comisia pentru apărare, ordine publică  şi 

siguranţă naţională 

 -  Comisia pentru apărare, ordine   

    publică şi siguranţă naţională 
 

- Comisia pentru afaceri europene   - Comisia pentru afaceri europene 
 

 

          Termen pentru depunerea raportului comun:  6 mai 2020 

Termen pentru transmiterea avizelor comune: 4 mai 2020 

Termen pentru depunerea amendamentelor:    30 aprilie 2020 

 

 

 

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

nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

(PLx.154/2020)  

 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 

                                                                  În fond: 

          Camera Deputaţilor                                                     Senatul 
 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
- Comisia pentru buget, finanţe,   

  activitate bancară şi piaţă de capital  

Pentru avize: 

- Comisia pentru muncă şi  protecţie  

socială  

- Comisia pentru muncă, familie şi   

  protecţie socială   

 

 
  

            Termen pentru depunerea raportului comun:  6 mai 2020 

Termen pentru transmiterea avizelor comune: 4 mai 2020 

Termen pentru depunerea amendamentelor:    30 aprilie 2020 

 

 

 

 

 

23 aprilie 2020 


