
 

 

 

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 Parteneriat Economic 

între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi state 

părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016, 

primit de la Guvern  (PLx.91/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 18 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul  

 

 
 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia 

investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, 

şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 

2019, primit de la Guvern  (PLx.92/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 18 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul  
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 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia 

investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, 

şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 

2018, primit de la Guvern  (PLx.93/2020)   

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 16 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 18 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul  

 

 

 
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea 

educației naționale nr.1/2011 (Plx.17/2020)   

 Cu această propunerea 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 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: 16 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 18 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul  
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 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 02.03.2020  (PLx.94/2020)  

 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 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: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

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

02.03.2020  (PLx.95/2020)  

 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 muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - 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: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 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.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, 

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

02.03.2020  (PLx.96/2020)  

 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 avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

    naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

Termen de depunere a amendamentelor: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 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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 8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri 

privind investițiile publice, proiectul de lege privind respingerea ordonanţei de 

urgenţă a fost adoptat    de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 02.03.2020 

(PLx.97/2020)  

 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  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi       

servicii specifice  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 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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 9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 

interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății 

cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în 

calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică 

al OCDE, proiectul de lege privind respingerea ordonanţei de urgenţă a fost 

adoptatde Senat, în procedură de urgenţă, la data de 02.03.2020 (PLx.98/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare   

 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: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 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 

 
 10. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 

privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol 

şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei 

Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, proiectul de lege 

privind respingerea ordonanţei de urgenţă a fost adoptatde Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 02.03.2020 (PLx.99/2020)  

 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 aviz:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 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 modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân,  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                                  

la data de 02.03.2020 (PLx.100/2020)  

 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi   

servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  

 

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

privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 02.03.2020 (PLx.101/2020)  

 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 egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 24 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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